
Chtěla byste pravidelné čištění obličeje povýšit  
z rutinní povinnosti na dokonalý zážitek? Vyšetřete 
si trochu času jen sama pro sebe a najděte ty pravé 
přírodní prostředky vhodné pro váš typ pleti. Uvidíte, 
že se během pár dní začnete na pravidelné ošetření 
těšit! A zatímco vy budete pečovat o pleť, vůně éter-
ických olejů bude nenápadně působit na vaši mysl.

OČISTNÝ 
RITUÁL

Novinky z Vlčí Hory

WELLNESS PRO KOSMETIČKY
Vaší současnou nabídku obohatí nové poznatky 
a dovednosti, které vám poslouží jako inspirace 
anebo jako podrobný návod, jak zvýšit atraktivitu 
kosmetického ošetření. Získáte přehled o variabilitě 
aromaterapeutického ošetřování pleti a různých 
možnostech využití přípravků, které jste možná dosud 
nevyzkoušely. 
Přednášející: Martina Koblížková, lektorka 
Akademie Nobilis Tilia.

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ 
VÝROBKY NOBILIS TILIA
Abyste užitečně využívaly kvalitní aromater-
apeutické přípravky ve vaší kosmetické praxi, 
připravili jsme právě pro vás tento kurz. Získáte 
orientaci ve výrobcích určených pro kosmetické 
salony a postupy k ošetření podle typologie pleti. 
A navíc dostanete tipy z praxe od zkušených 
kosmetiček!
Přednášející: lektorky Akademie Nobilis Tilia.

SEZNÁMENÍ 
S VÝROBKY NOBILIS TILIA
Představení kosmetických řad výrobků Nobilis Tilia, 
jejich použití, testování výrobků, se kterými jste 
ještě neměli možnost se seznámit či je vyzkoušet. 
Představení novinek. Kurz pro ty, kteří začínají ve své 
praxi či v domácím použití pracovat s výrobky Nobilis 
Tilia. Jednodenní kurz.
Přednášející: dle regionů Martina Kopsová, 
Zdenka Hansliková, Eva Košťanová, Kateřina 
Broncová.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ, BONUSOVÉ A SLEVOVÉ AKCE SLEDUJTE NA WWW.NOBILIS.CZ
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... láska na první dotek

O intenci, se kterou  jsem zakládal a vedl 
společnost Nobilis Tilia jsem dlouho přemý-
šlel. Podařilo se mi ji zformulovat a jasně 
si ji pojmenovat. Od té doby mě provází 
životem a mohu říci, že je to velmi dobrý 
pomocník. Skládá se z jakýchsi tří kamenů:

1. dobré hospodaření, také ekonomika 
nebo udržitelný rozvoj nebo sprave-
dlivý obchod
2. spravedlivý řád nebo také svobodně 
přijatá a respektovaná pravidla 
3. je umění a estetika, možná cítění 
srdcem

Uskutečňováním těchto tří kamenů bych rád 
přispěl ke korektním, svobodně přijatelným 
vztahům lidí okolo sebe, ať už se to týká mé 
rodiny, týmu společnosti Nobilis Tilia a nebo 
společné „rodiny“, kterou Nobilis Tilia s uživa-
teli svých výrobků vytváří. 

Třetí kámen mé intence je pro mě 
hodně důležitý. Pod jeho vlivem ostatní 
dva -  ekonomika a řád trochu změknou, 
stanou se poddajnými. Avšak jeden článek 
bez druhého být nemohou. Je třeba, aby 
vytvářely svobodné, spolupracující byto-
stné esence (subjekty). Dnešní společnost 
se na estetické cítění příliš nesoustřeďuje. 
Projevuje se to pocitem prázdnoty a 
bezvýchodnosti. Nasloucháním hlasům 
našich srdcí se mohou naše vztahy opět 
naplnit a dovolí nám to prožít radost a 
harmonii. A když se toto podaří, pak coko-
liv děláme, ať je to výchova dětí, příprava 
dobrého jídla nebo vymýšlení kosme-
tického produktu, je v našem díle cítit, 
láká to a přitahuje. Pokud tedy pro svůj 
tvůrčí záměr získám i spolupracující tým, 
vyzařování štěstí díla se znásobí. 
Náměty k jeho pokračování a následné 
doplňování a potkávání se s těmi 
správnými lidmi probíhá jaksi samovolně. 
Dosáhnout toho však je náročné. Může to 
být celoživotní náplň. Vyžaduje to velkou 
trpělivost, vytrvalost a neuhýbání s cesty. 

Aromaterapie je vyjímečná  
- éterický olej nese své tajemství
Aromaterapii považuji za svůj způsob, 
jak kooperovat s přirozeným prostředím. 
Mnoho praktikujících aromaterapeutů 
se z větší části pohybuje na úrovni 
terapeuticky estetického užívání  éteric-
kých olejů. To považuji za konec řetězce, 
na jehož počátku je zmíněné přirozené 
prostředí. Je potřeba naslouchat rostlinám 

a vcítit se do jejich života a potřeb. Pak se 
nám,  čímkoliv z nich jsme jimi obdarováni 
včetně éterických olejů, vyjeví i aromatera-
pie ve své pravé kráse a skromnosti. 
Éterický olej nese své tajemství v tom, 
že zprostředkovává mezi ostatními 
rostlinami, živočichy a člověkem, dalo 
by se říci, geneticky kódované  pro-
pojení. Tento olej, jako plynná substance, 
vyplňuje prostor a stává se součástí vzduchu, 
který dýcháme. Vdechování okolního 
vzduchu je velmi intimní záležitost neboť 
jeho poselství se dostává až do našeho 
nitra a ovlivňuje mimo jiné i naše chování. 
Tento cyklus probíhá miliony let a za tu 
dlouhou dobu se vytvořily společné pevné 
vztahy v přirozeném  prostředí, kterého 
jsme součástí. Ty dokáží vytvářet zejména 
éterické oleje na rozdíl ode všech ostatních 
léčebných substancí rostlin.

Při vymýšlení kosmetického 
produktu se snažím mít všechno 
toto na paměti a vtělit do něho 
všechny potřebné informace  
a emoce, které při tom prožívám.
Výsledkem se může stát vyjímečné 
neopakovatelné dílo.

Aromaterapie umožňuje respektovat 
přírodní zákony
Aromaterapie se stala v poslední  době 
docela módní záležitostí. Je příjemné 
přinést si domů kousek přírody v podobě 
lahvičky s éterickým olejem samotným 
nebo v nejrůznějších produktech a těšit 
se z jeho krásné vůně. K té vůni můžeme 
přistupovat jen tak, že je nám příjemná 
nebo že třeba vyléčí bolavý prst a nebo 
tak, že za ní vidíme celou krásu přírody. 
A to už je složitější, protože tomu je třeba 
trpělivého učení. Než se nám příroda 
otevře, to dá práci, ne každému se to 
podaří. Nelze nic ošidit. Přírodní zákon se 
nemýlí. Je třeba mít také na paměti, 
že například na získání 1 litru 
éterické-ho oleje z růžových květů 
je potřeba 6 tun této vzácnosti. Je to 
obrovská práce zemědělce a plocha země, 
na které tyto květy vyrostou. Tam se pak 
projeví potřebná skromnost a úcta k oleji 
z růže, jenž nás obohatí. Na druhé straně to 
vybízí k tomu, abychom přírodě něco vrátili, 
raději více než jsme dostali. To je kooper-
ace v pravém slova smyslu. Nelze si 
na nic hrát a nic předstírat, ekonomi-
ka poněkud odstupuje, v popředí je 
v této chvíli řád přírody a srdce.

 Ale to už jsem opět na začátku rozhovoru 
u svého tvůrčího záměru, kterému se rád 
podřizuji ve své práci. Z toho, co jsem nap-
sal, už vyplývá, komu bych aromaterapii 
doporučoval – těm, kteří se chtějí trpělivě 
učit žít a kooperovat s přirozeným 

prostředím a kteří respektují přírodní zákon. 
Všem, kteří jsme takovou cestu nastoupili 
přeji, aby se nám to podařilo. 

Bylinná zahrada na Vlčí Hoře 
je splněný sen.
Na bylinnou zahradu jsem při své práci 
myslel už před přibližně 15 lety. V zahradě 
společnosti Nobilis Tilia se mi tento  sen 
splnil. Podloží okolí objektu společnosti 
bylo dosti zdevastované, a tak dalo hodně 
práce z něho vytvořit zahradu. Přesto se to 
podařilo a dnes pěstujeme kolem  

70 druhů léčivých rostlin, které jsou 
z okruhu rostlin siličnatých, ze kterých se 
získávají éterické oleje, a  rostlin typických 
pro region Českého Švýcarska, na jehož 
okraji sídlo společnosti leží. Před 3 lety 
jsme k zahradě připojili i kořenovou 

čističku odpadních vod a tak se 
spolupodílíme na ochraně čistoty 
životního prostředí. Často jsem dotazován 
zda z našich léčivých rostlin získáváme 
suroviny pro výrobu. 
Tak tomu není, ale zato naše bylinky 
slouží k výukovým a studijním účelům  
a také se o ně zajímají turisté, kteří na  
Vlčí Horu zavítají a tráví v areálu Nobilis 
Tilis příjemné chvíle spojené  s poučením  
a  poznáním druhů rostlin a jejich 
léčebných účinků.

Zbyněk Šedivý, na Vlčí Hoře  

TVŮRČÍ ZÁMĚR 
MUSÍ VYJADŘOVAT 
PODSTATU

APLIKACE BIO OBLIČEJOVÉHO 
REGENERAČNÍHO OLEJE

3. FÁZE

ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ 
EMULZE

Tvář dočistěte pomocí tamponu 
navlhčeného v pleťové vodě 
odpovídající vašemu typu pleti.

PLEŤOVÁ VODA CITRON-GREP je 
vhodná k čištění normální a mastné 
pleti, má bělicí účinky, osvěžuje 
a zvedá náladu. 
Na zralou, suchou a přecitlivělou 
pokožku použijte EXKLUZIVNÍ 
PLEŤOVOU VODOU RŮŽOVOU. 
Hodí se na obklady obličeje a očí 

Několik kapek oleje naneste na 
vlhkou nebo suchou pokožku  
a šetrně rozetřete.

Pro smíšenou a problematic-kou 
pleť a po opalování zvolte BIO 
OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ 
CAROTINO S ALOE VERA. 
Kompozice jojobového, šípkového 
a dalších éterických olejů s význam-
ným podílem rostlinného skvale-nu 
nazvaná DA VINCI vaši pleť rozzáří. 
Kompozice z éterických bio olejů  
jasmínu a neroli nazvaná MONET 
vaši pleť projasní a zjemní. 
Citlivou a zralou pokožku 
zregenerujete s pomocí BIO 
OBLIČEJOVÉHO REGENERAČNÍHO 
OLEJE RŮŽOVÉHO. 
Problematickou a citlivou duši  
i pleť zklidní BIO REGENERAČNÍ 
OLEJ LEVANDULOVÝ.

KURZY NOBILIS TILIA

Pravčická brána v zimě
autor fotografie: V. Sojka

ZBYNĚK ŠEDIVÝ
zakladatel Nobilis Tilia a tvůrce receptur 

Moje životní krédo bych raději nahradil výrazem INTENCE neboli tvůrčí záměr, úmysl. Tedy pokud mám nějaký tvůrčí záměr, je 
potřeba, aby vycházel z mé podstaty, vyjadřoval moji svobodnou vůli, schopnosti a spoluúčast „celého člověka“. Pokud splním sám před 
sebou tyto podmínky, pak se z tvůrčí činnosti dostaví uspokojení a úspěch. 

Akademie Nobilis Tilia pro vás opět připravila celou řadu nových kurzů pro váš profesní i osobní růst. Všechny kurzy jsou 
zaměřené na využití přírodních léčivých látek z rostlin a související témata. Začít můžete například v Zahradě Dobra praktic-
kými kurzy poznávání léčivých rostlin, permakultury a zpracování bylin. Získáte nové informace v kurzech aromaterapie, 
fytoterapie či kosmetické chemie, zlepšíte své dovednosti v masážích a nových wellness rituálech, podpoříte své zdraví jógou 
či dnem plným tvoření... 

WELLNESS PRO MASÉRY
Vaší masážní praxi dodají nový rozměr relaxační a léčebné aroma 
terapeutické postupy pro nadstandardní voňavou péči. Naučíte se 
využívat naše produkty novým způsobem a získáte podrobné návody  

k relaxačním rituálům jako je například Harmonizační rituál růže  
a čokoláda! Vaši klienti ocení novinky. 
Přednášející: Jiří Boubal, lektor Akademie Nobilis Tilia.

ODLÍČENÍ A VYČIŠTĚNÍ 
PLETI POMOCÍ 
HYDROFILNÍHO OLEJE

HYDROFILNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ 
se hodí k dennímu mytí normální, 
citlivé i podrážděné pleti, k ošetření 
jizev po akné i k masáži obličeje. 
Levandule zklidňuje kromě pokožky 
také mysl. 
Pro mastnou a smíšenou 
pleť se hodí HYDROFILNÍ 
MATEŘÍDOUŠKOVÝ OLEJ, který 
normalizuje činnost mazových žláz  
a příznivě působí na imunitu.  
K odličování zralé nebo suché pleti 
použijte HYDROFILNÍ OLEJ S RŮŽÍ 
A MIMÓZOU.Vyvážená kompozice 
obsahuje navíc éterický olej z jas-
mínu a citrusů. Kromě působení 
na pleť přípravek harmonizuje 
psychiku, uvolňuje stres a působí 
antidepresivně. Pro problematickou 
pleť se sklonem k akné je určený 
HYDROFILNÍ OLEJ TEA TREE známý 
svými protizánětlivými a antibakter-
iálními účinky. 
Univerzální možnost vhodnou 
pro všechny typy pleti představuje 
NEUTRÁLNÍ HYDROFILNÍ OLEJ, který 
je dobrým základem pro vytváření 
vlastních směsí přidáním vybraných 
éterických olejů. Je ideální pro 
přecitlivělou pokožku.

Olej naneste na vlhkou pleť, 
smísením s vodou vznikne 
řídká emulze, která smyje 
všechny nečistoty, ať už jsou 
rozpustné ve vodě nebo 
v oleji.

1. FÁZE

Zkuste to se třemi přírodními pomocníky – účinnými i jem-
nými zároveň. K odlíčení použijte hydrofilní olej, dočistěte 
pleťovou vodou a seanci završte aplikací bio obličejového 
regeneračního oleje. 

ROZŠIŘUJEME NABÍDKU
Všechny naše pleťové vody získaly certifikaci CPK.
Těší nás, že můžete tuto výjimečnou kvalitu 
nabídnout také vašim zákazníkům.

2. FÁZE

při únavě a během psychické 
regenerace. Obsahuje vzácný olej 
z damašské růže, a pokud jde  
o psychiku, pomáhá při nervovém 
vyčerpání, nespavosti a psychic-
kém neklidu. 
PLEŤOVÁ VODA HŘEBÍČKOVÁ se 
používá k obkladům na proble-
matické partie postižené akné  
a v kombinaci s francouzským 
jílem jako čistící maska. 
K čištění normální a citlivé pleti 
se hodí PLEŤOVÁ VODA LEVAN-
DULOVÁ. Působí protizánětlivě, 
uklidňuje po opalování, používá 
se k masáži vlasové pokožky, 
zabraňuje nadměrnému maštění 
vlasů, působí proti lupům 
a uklidňuje psychiku. 
S mastnou a smíšenou pletí si 
skvěle poradí PLEŤOVÁ VODA 
MATEŘÍDOUŠKOVÁ. Odvádí 
z pokožky toxické látky a obklady 
na spánky a týl účinně pomáhají 
při bolestech hlavy. Má posilující 
účinky na psychiku.

CPK - certifikovaná přírodní 
kosmetika - neobsahují SLS, SLES, 

PEG ani syntetické konzervanty, 
aromata či barviva

adela
Sticky Note
odstranit bio



Každý registrovaný zákazník, který odešle 
internetovou objednávku v určité hodnotě, 
obdrží následně e-mail s číslem poukázky  
a informací o její hodnotě. Pokud zákazník 
nakoupí vícekrát, dostane také více poukázek. 
Je možné poukázky střádat a uplatnit je najed-
nou, každou však pouze jedenkrát. 

VYČERPEJTE SI BONUSOVÉ 
BODY DO KONCE ÚNORA
Současný bonusový program umožňuje registro-
vaným zákazníkům internetového obchodu www.
nobilis.cz shromažďovat body za nákup výrobků, 
a za ně si vybírat z nabídky výrobků a zboží. 

Dovolujeme si vás touto cestou upozornit, 
že s přechodem na nový systém slevových 
poukázek bude provoz bonusového systému 
ukončen k datu 28. 2. 2013. Získané body k uve-
denému datu vyčerpejte. Děkujeme za pochopení. 
Věříme, že nové slevové poukázky vám přinesou 
radost a užitek z širší nabídky výrobků Nobilis Tilia.

Poetický název Meadowfoam (v překladu zjednodušeně luční pěna, latinsky Limnathes alba) získala nenápadná 
drobná kytička proto, že když se někde rozroste a vykvete, je louka bílými květy načechraná a napěněná, jako by tu 
právě čerstvě napadl sníh ušlehaný z bílků.

Co je mýdlo? Základem tradičního mýdla, které lidstvo zná a používá už od starověku, jsou přírodní rostlinné nebo živočišné 
tuky, které se pomocí louhů nebo působením slabších zásaditých látek za přispění tepla zmýdelňují. Vzniká tak viskózní směs, 
která je základem budoucího mýdla. 

Proč je mokřadka téměř kosmetický zázrak?

» Mastné kyseliny jsou v mokřadkovém oleji spojené méně silnými vazbami, než které fungují 
v oleji jojobovém. Mokřadkový olej se tudíž lépe vstřebává a je pokožkou efektivněji využitelný.

» Sklízí se každoročně, nemá dlouholeté cykly jako například jojoba, což znamená, 
že je dostupnější a jeho cena nepodléhá skutečným, ani uměle vytvořeným výkyvům.

» Z oleje se získává speciální kosmetická látka, která se svými vlastnostmi podobá ceramidům. 
Ceramidy jsou lipidy (tuky), které se přirozeně vyskytují v nejsvrchnější rohové vrstvě lidské 

pokožky. Kožní buňky jsou tu obklopeny hmotou tvořenou mastnými kyselinami, cholesterolem  
a právě ceramidy, které v pokožce vytvářejí část ochranné bariéry. Ta má za úkol nepouštět dovnitř 
škodliviny a vodu ven. Podobně, ale ještě účinněji, funguje speciální látka z mokřadkového oleje. 
Snadno se vstřebává a díky mikroskopickým lipozomům se výživné látky dopraví hluboko do 
pokožky, kde působí efektivněji, než to dokážou ceramidy i jojobový olej. Díky tomu se využívá  
v krémech, tyčinkách na rty i ve vlasové kosmetice.
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Postupně se jednoletá rostlinka s drobnými kvítky původem z Kalifornie rozšířila i do mírného klimatického pásma Evropy a až k nám.  
Roste na dobře osluněných vlhkých stanovištích s dostatečně propustnou nezabahňující půdou. Její český název souvisí s její vlhkomil-
ností: jmenuje se mokřadka a patří do čeledi voďankovcovitých. Kvete jen od začátku června do poloviny července a z kosmetického 
hlediska jsou téměř zázrakem její olejovitá semena, z nichž se získává olej s mimořádnými vlastnostmi. 

Od 1. 3. 2013 jsme pro maloobchodní zákazníky připravili jednodušší a přehlednější věrnostní systém.
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KVALITOU
ČISTĚ PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
» bez konzervantů a syntetických látek 
» certifikovaná přírodní kosmetika 
a bio kosmetika 
» bio suroviny 
» obaly z tmavě fialového skla

VZDĚLÁNÍM
ODBORNOSTÍ A PROFESIONALITOU
» historické zkušenosti 
» moderní výzkum 
» vlastní vývoj 
» odborníci na aromaterapii 
» originální terapeutické postupy 
» unikátní produkty

ETICKY
VZTAHY I EKOLOGIÍ VÝROBY
» bez živočišných surovin
» ekologicky odbouratelné
» recyklace odpadu
» kořenová čistička odpadních vod 
» pravdivé informace

SPOKOJENOSTÍ
NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ I ZAMĚSTNANCŮ
» poradenství 
» flexibilita 
» vyváženost kvality a ceny 
» vzdělávací programy 
» aromaterapie jako cesta k harmonii, zdraví a kráse

TRADICÍ
ČESKÉ AROMATERAPIE
» česká společnost 
» nejdelší působení na trhu 
» nejširší sortiment certifikovaných výrobků 
» podpora neziskových organizací a projektů

PaedDr. Zbyněk Šedivý
JEDNATEL 
/ VÝROBNÍ ŘEDITEL
zbynek@nobilis.cz
+420 412 383 421

Adéla Zrubecká
JEDNATELKA
adela@nobilis.cz
+420 777 196 814

Klára Baráková
OBCHOD
obchod@nobilis.cz
+420 773 111 902

Martina Kopsová
MARKETING
marketing@nobilis.cz
+420 774 115 905

OBJEDNÁVKY
objednavky@nobilis.cz
+420 412 383 421

ADRESA
Vlčí Hora 147, 
407 46 Krásná Lípa
+420 412 383 421
+420 777 111 434
nobilis@nobilis.cz

www.nobilis.cz

MOKŘADKOVÝ OLEJ
Jedná se o nejstabilnější rostlinný olej vůbec. To znamená, že  
neoxiduje, nekazí se a má téměř neomezenou trvanlivost. 
Konkurovat by mu v tomto ohledu mohl snad jen olej jojobový, 
který ale z hlediska chemického složení není skutečný olej, ale 
vosk. Proto také, když ho uložíte do chladničky nebo se touláte 
zimní přírodou s olejem v batohu, ztuhne. Mokřadkový olej obsa-
huje nenasycené mastné kyseliny, pro které jsou typické dvojné 
vazby. To znamená, že mají místa, ve kterých vodíkové atomy 
chybí, takže jsou reaktivnější a mohou reagovat s volnými radikály 
v těle. Různé tuky mají různě dlouhé uhlíkové řetězce. Čím jsou 
tyto řetězce delší, tím jsou pro náš organismus lépe využitelné. 
Mokřadkový olej obsahuje nenasycené mastné kyseliny s extra 
dlouhými uhlíkovými řetězci C 20 – C 24.

Princip mytí
Některé látky se ve vodě rozpouštějí – například soli, říkáme o nich, že jsou hy-
drofilní. Látky ve vodě nerozpustné – například tuky, jsou hydrofobní. Moleku-
la mýdla je tvořená dvěma částmi s rozdílnou povahou. Jedna se váže na tuky, 
zatímco druhá na vodu. V důsledku této dvojakosti mohou molekuly mýdla 
vytvářet propojovací můstky mezi částicemi hydrofobních látek (například 
tuků) a hydrofilním prostředím, v našem případě vodou. Při mytí mýdlem tedy 
vzniká emulze hydrofobních látek (olejů, tuků) ve vodě. Nevýhodou klasického 

mýdla je jeho špatná účinnost v tvrdé vodě. Vápenaté a hořečnaté ionty, 
které s mýdlem reagují, totiž vytvářejí nerozpustné soli.

Umělé tenzidy
Na počátku minulého století proto vznikly syntetické tenzidy, v nichž byla 
vazba, která na sebe vázala vápenaté a hořečnaté ionty, nahrazena. Alkyl-
sulfáty vyráběné z ropy vykazují silnější mycí účinky než obyčejné mýdlo, více 
pění, fungují stejně ve tvrdé i měkké vodě a účinkují v širokém rozmezí pH. 

Přidáním obyčejné kuchyňské soli se zvyšuje jejich viskozita, což znamená, že 
takto vyrobený šampon je hustý a snadno se aplikuje. Výrobní cena je nízká, 
protože složení obyčejného šamponu obvykle vykazuje jen 6 % účinných látek, 
až 12 % soli a zbylých 80 % tvoří voda. 

Jak je poznáte?
Syntetické tenzidy se souhrnně označují SLES a SLS a budete-li zkoumat složení 
většiny běžně používaných mycích prostředků, narazíte na ně pod názvy Sodium 
Lauryl Éter Sulfát nebo Sodium Lauryl Sulfát nebo najdete jejich varianty Ammo-
nium Laureth Sulphate, MIPA Sulphate, Sodium Cocoth Sulphate aj. 

Dočista do čista
Používání těchto účinných látek způsobilo, že se prvotní nadšení z dokonalé 
hygienické čistoty postupně rozplynulo. Syntetické tenzidy totiž spolu s veškerou 
mastnotou a nečistou smývají z pokožky také ochranný film. Ta se pak paradoxně 
začne více mastit, protože si před dalším mytím dělá rezervy. Vzniká začarovaný 
kruh, pokožka se zároveň nadměrně mastí a zároveň je stále přecitlivělejší. 
Existuje také podezření, že při nadměrném používání šamponů na bázi syntet-
ických tenzidů dochází k jejich ukládání ve vlasových folikulech, což může mít za 
následek padání vlasů.
Samostatnou kapitolu představuje jejich špatná biologická odbouratelnost. 
Bakterie v přírodě nemají aparát na jejich likvidaci a jejich rozklad probíhá pouze 
pomalu chemickou cestou.

Nové tenzidy
Přírodní alternativu představují takzvané cukerné tenzidy, jejichž základem jsou 
cukry – glukóza nebo sacharóza, termín se ale používá i pro další tenzidy na 
přírodní bázi, jejichž základem cukr není. 

Jak je poznáte?
Ve složení výrobku je zpravidla najdete ve spojení s těmito slovy: Glucoside,  
Sucrose, Succinate, Sarcosinate, Glutamate. Tyto látky jsou povolené ve stand-
ardech Eco Cert a CPK, které označují přírodní kosmetiku. Každý šampon nebo 
mycí gel certifikovaný jako přírodní je tedy vyrobený na bázi cukerných tenzidů.

Jemné, ale účinné
Ve srovnání se syntetickými tenzidy je jejich pěnivost a mycí schopnosti nižší.  
Nejsou v závislosti na pH stálé a jejich viskozitu nelze zvýšit přidáním soli. Jsou 
dražší a mají vyšší dávkování. Tyto zdánlivé nevýhody ale vyvažují řadou vynika-
jících vlastností: Jejich mycí účinek je velmi jemný, nepoškozují přirozený ochranný 
lipidový film a pokožku hydratují. Jsou biologicky plně rozložitelné. Zvláštní 
skupinu tvoří neionogenní tenzidy, které jsou zvláště vhodné pro dětskou mycí 
kosmetiku, protože jsou tak jemné, že ani neštípou do očí.

Nobilis Tilia využívá pro výrobu všech šamponů a gelů výhradně cukerné 
tenzidy, všechny tyto výrobky mají certifikaci CPK.

OD BŘEZNA NOVÉ SLEVOVÉ POUKÁZKY
PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

PŘÍBĚH MÝDLA

MOKŘADKA 
 ZÁZRAČNÁ LUČNÍ PĚNA

PŘEDSTAVUJEME NOVÝ OBJEV 
V PŘÍRODNÍ KOSMETICE:

NAŠE TIPY

Vůní proti zimě
Až budete mít dost tmy, ledových 
rampouchů i neko-nečných 
čvachtanic, představujte si jaro! 
A protože to není uprostřed 
sychravého počasí tak snadné, 
sáhněte po vzpomínce na ně, 
uchované v našich lahvičkách! 
V dárkovém balíčku Dotek jara 

najdete tělový a masážní olej 
(200 ml), sprchový gel (200 ml) 
a směs éterických olejů (10 ml). 
Vůně svěžích citrusů vá m dodá ra-
dost a optimismus, zatímco spodní 
tóny kompozice vám pomohou se 
zklidněním a relaxací. 
Dárkový balíček Dotek jara, 679 Kč 

Uhodily mrazy? Nedejte se!
Popraskaným rtům a oparům je snazší předcházet, 
než je léčit. A zvlášť, když je provádění prevence 
tak příjemné jako používání naší ochranné 
pomády na rty. Její základ je vytvořený 
ze směsi kokosového tuku, bambuckého 
másla, jojobového a dalších přírodních 
vosků. Součástí kompozice jsou i éte-rické 
oleje z levandule, meduňky a tea tree. 
Pomáda odolává vyšším teplotám  
i mrazu a má antiseptické účinky.  
Olizování je žádoucí a prospívá zdraví
Ochranná pomáda na rty, Certifikovaná 
přírodní kosmetika, 99 Kč/5 ml

Bariéra z tekutého vosku
Účinnou ochranu obličeje v mra-zivých dnech 
vám zajistí za studena lisovaný jojobový olej 
v biokvalitě. Z chemického hlediska se vlastně 
jedná o vosk s nízkou teplotou tání. Díky unikát-
nímu poměru nenasycených mastných kyselin 
má mimořádné schopnosti - snadno se roztírá, 
vstřebává, reguluje vlhkost pokožky a regeneruje 
ji. Jeho pravidelné používání v zimních měsících 
zvýší odolnost vaší pokožky vůči vnějším vlivům. 
Vytváří účinnou bariéru proti mrazu a přirozený 
UV faktor 3–4 vás chrání před slunečním zářením. 
Jojobový olej bio, Certifikovaná přírodní kosmetika 
BIO, 249 Kč/100 ml

Bambucká fantazie
Při použití přírodního neutrálního hypoalergenního balzámu z bambuckého másla 
Karité Bambucká fantazie budete fantazii skutečně potřebovat, protože jeho uplatnění 
je opravdu univerzální. Pokud v zimě odlétáte do teplých krajů, ochrání vás při slunění 
nebo koupání ve slané mořské vodě. Na horách vytvoří účinnou bariéru proti nepřízni 
počasí. Funguje jako neutrální balzám na suché rty nebo odřený nos při rýmě, i jako 
zjemňující mast na ztvrdlou pokožku loktů, kolen či chodidel. Výborně se míchá s dalšími 
éterickými či rostlinnými oleji, takže ho můžete použít pro výrobu vlastních účinných kom-
pozic. Stačí balzám přivést v teplé vodní lázni do tekutého stavu, a pak do něj můžete 
přimíchávat éterické oleje požadovaného účinku nebo vůně.
Bambucká fantazie, Certifikovaná přírodní kosmetika BIO, 179 Kč/100 ml

Dlouhý důl Sněžný
autor fotografie: Zdeněk Patzelt

Kyjovské údolí
autor fotografie: V. Sojka

Mokřadkový 
olej si můžete 
objednat od  
1. března 2013 
za cenu Xxx,-

Nobilis Tilia je česká společnost, která pro 
vás vyvíjí a vyrábí čistě přírodní léčebnou 
a pěsticí aromaterapeutickou kosmetiku. 
Naše společnost ctí zásady, které vyjadřují 
osobitost v přístupu a rovnováhu 
mezi filozofií a obchodem. Styl naší práce 
nám umožňuje harmonicky růst a

KVÉST

KONTAKTY

adela
Sticky Note
sprchových gelů

adela
Sticky Note
nyní bez ceny


