
* zajišťuje účinnou hydrataci * má regenerační 
účinky * chrání kůži před zevními vlivy  
* udržuje pokožku a tkáně pevné a pružné  
* vyhlazuje starší vrásky a oddaluje vznik 
nových * zabraňuje vzniku strií * výrazně  
koriguje problémové projevy pleti * urychluje 
hojení * brání vzniku jizev * 
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... láska na první dotek

RepRezeNtují Nás

Podívejte se jak vyrábíme třezalkový olej.

Představujeme vám naše obchodní zástupkyně

Také by vás zajímalo, jaký elixír je schopný nabíd-
nout tolik účinků v jedné lahvičce? V kosmetice  
se těmito superlativy pyšní téměř každý výrobek,  
ale jedno je jisté, pokud je v lahvičce kyselina hyalu-
ronová, výše uvedené účinky jsou zaručené.

HyaluRoNoVé séRum

HyaluRoNoVé séRum

PÁr KaPEK Pro KrÁSU 

Vodné sérum bez parfemace 
obsahuje vysoké množství 
kyseliny hyaluronové, která 
má ohromnou schopnost 
zadržovat v pokožce vlhkost 
a vytváří na ní propust-
nou ochrannou vrstvu, 
která dlouhodobě brání 
jejímu vysoušení. Vysky-
tuje se přirozeně v tkáních 
a významně se podílí 
na struktuře a pevnosti 
pokožky. společně s extrak-
tem z přesličky, která je 
zdrojem vzácného, organicky 
vázaného křemíku, urychluje 
obnovu pleti po narušení 
vnějšími vlivy a viditelně 
vyrovnává drobné nedoko-
nalosti, jako například vrásky 
nebo jizvy po akné. sérum 

silně regeneruje kolagenová 
vlákna a podílí se na me-
tabolismu elastinu a krea-
tinu. Během několika minut 
zlepšuje pružnost a elasticitu 
pleti, vyhlazuje a udržuje její 
mladistvý vzhled. Vhodné  
je pro všechny druhy pleti.
použití: Nanášejte jen 
několik kapek séra ráno  
a večer na odlíčenou  
a očištěnou pleť a jemně 
vmasírujte konečky prstů. 
používejte také na krk  
a dekolt. Na sérum můžete 
nanášet váš oblíbený krém 
nebo olej (například ar-
ganový nebo mokřadkový).

hyaluronové sérum,  
20 ml, 239 kč

má výjimečné hydratační a obnovující účinky, 
vyhlazuje a omlazuje pleť

ŽádNé poteNciálNí aleRgeNy  
a silNé koNzeRVaNty, kteRé  
moHou pleti Naopak přitíŽit.

dopřejte sobě i svým blízkým jedinečnou 
kvalitu české aromaterapeutické kosmetiky.

certifikovanou přírodní kosmetiku  
Nobilis tilia vyrábíme s otevřeným srdcem,  
s respektem k přírodě i k lidem.  

s našimi výrobky darujete víc než jen 
kosmetiku, darujete harmonii, zdraví,  
okouzlení, opojení i smyslnost.

Vánoce jsou 
časem lásky 
a splněných 
přání, časem, 
který přeje 
kvalitě. 

VoňaVé 
VáNoce

třezalkoVý
olej

jaké produkty si vaši zákazníci nejvíce 
objednávají?
Velmi oblíbená je celá dětská a mateřská 
řada, konkrétně pak jemný nosní olej nebo 
amálka na bříško. Nejlépe ale obchodnice 
umí prodat a doporučit všechno, co si 
samy oblíbily, mají vyzkoušené a funguje 
jim to. já sama jsem se tímto způsobem 
vlastně k této práci dostala. Nejprve jsem 
na mateřské začala produkty používat, pak 
prodávat na svém e-shopu, a nakonec jsem 
se stala součástí týmu Nobilis tilia.

které přednosti u produktů nobilis 
tilia jsou pro vás důležité?
pro mě je asi nejdůležitější transparentnost. 
Na českém trhu s kosmetikou je to jedna  
z mála společností, které jsou absolutně  
transparentní, pokud jde o složení a obsah 
přírodních, případně syntetických látek. 
Člověk má možnost si vybrat. a samo-
zřejmě je potřeba zmínit kvalitu všech 
přípravků. Vybíráme dodavatele především 
podle kvality, ať už základní oleje, esen-
ciální oleje nebo další ingredience.

co z nobilis tilia bychom našli  
ve vaší domácnosti?
tak především, ačkoli jsme kosmetická 
firma, tak nemám problém část našeho 
zboží občas zařadit do rodinného 
jídelníčku. :) z kosmetiky jsem vyzkoušela 
hodně věcí a vždy jsem byla naprosto 
nadšená, v poslední době je ale mojí 
stálicí řada aNti-age de luXe,  
s nejluxusnějším éterickým olejem  
z růže damašské. používám ji už půl roku  
a nadšená jsem z ní každé nové ráno.

kdo jsou vaši zákazníci?
jsou to samozřejmě kosmetičky, maséři 
a obchodníci s kosmetikou. Někteří jsou, 
stejně jako já, nadšenci do aromaterapie, 
kteří se zajímají o působení rostlinných 
silic, vnímají jejich účinek a věří v čistotu  
a kvalitu našich produktů. Někteří si 
vybrali naši kosmetiku jako úžasný voňavý 
doplněk. Někteří si našli jeden či dva 
produkty, bez kterých nemohou žít.  
jsou mezi nimi drobní i větší podnikatelé, 

kteří mají jedno společné – dávají prostor 
alternativám a cestě k přírodě. 
co vás na vaší práci baví?
jednak moc ráda mluvím s lidmi o našich 
voňavých produktech. a také mě baví 
pozorovat, jak některé zákaznice dokážou 
jít za svým cílem, jsou trpělivé, nebo 
naopak dravé.
Nejvíc pak obdivuji ty, které dokážou 
opustit teplé místo kanceláře a jít ces-
tou, která je jim bližší, i přesto, že je 

riskantnější. společně pak zhmotňujeme 
svoji představu o smysluplném podnikání.
bez čeho nemůžete žít?
pokud bych měla vyzdvihnout jeden 
produkt, byla by to Biofáze. jsem jí věrná 
již několik let a stále je to pro mě příjemný 
voňavý rituál. 
líbí se mi jedinečnost principu jeho účinku 
a vlastně i jednoduchost. jako ekzema-
tikovi se mi výrazně stabilizovala pleť  
a hezky se projasnila.

zdeNka HaNslíkoVá
Je obchodní zástupkyní Nobilis Tilia pro firemní zákazníky na Zlínsku, Olomoucku a v Moravskoslezském kraji.  
Kromě kurzu Víc než jen kosmetika zasvěcuje své zákazníky do tajů aromaterapie.

eVa košŤaNoVá
Tato sympatická dáma a naše spolupracovnice se věnuje zákazníkům Nobilis Tilia v Praze a ve Středočeském kraji a pořádá 
také kurzy Víc než jen kosmetika v těchto krajích. Seznamte se...

Třezalka tečkovaná se obvykle sbírá 
kolem svátku svatého Jana. Letos to bylo  
kvůli chladnému jarnímu počasí později.

SíLa přirozená…
kyselina hyaluronová se přirozeně v našem těle objeví ve 
vyšších koncentracích vždy tam, kde ji právě potřebujeme. 
podílí se totiž na přirozeném procesu obnovy a hojení tkání. 
Reguluje také hydrataci tkání během tak důležitých procesů, 
jako je například vývoj embrya nebo při zánětech. přispívá  
k buněčnému množení a také k aktivnímu pohybu buněk. 
pokud tedy máte v těle nějaký zánět, kyselina hyaluronová 
zařídí, že se buňky pohybují směrem k místu poškození. 
omezuje také průchod virů a bakterií přes vnější buněčné 
membrány, produkuje protizánětlivé látky a díky antioxi-
dačním vlastnostem kontroluje celý průběh zánětu. tak se 
vlastně zásadním způsobem podílí na léčení a zajizvování ran.

… SíLa mimořádná 
léčivých schopností kyseliny hyaluronové se ve farmakologii 
začalo využívat už v šedesátých letech minulého století. 
Nejdříve se s její pomocí léčily popáleniny a chronické kožní 
vředy a používala se všude tam, kde bylo nutné podpořit 
pomalý nebo nedostatečný proces hojení tkání. dnes je  
pro své mimořádné hydratační schopnosti také například 
součástí očních kapek nebo některých roztoků na uchovávání 
kontaktních čoček. 
Největší boom ale v posledních letech prožívá v kosmetice. 
ukázalo se totiž, jak je její působení při obnově tkání kom-
plexní: Nejen, že má bezkonkurenční schopnost hydratovat  
a regenerovat pokožku, ale umí také redukovat vrásky a fun-
guje jako efektivní antioxidant neboli likvidátor nebezpečných 
volných radikálů. souhrnně řečeno – dokáže zařídit, aby šly 
ručičky hodin chvíli pozpátku.

Všechny květy sbíráme ručně  
na volně přístupných loukách 
Šluknovského výběžku.

Třezalku pak na slunci macerujeme 
v olivovém oleji.

před naložením do oleje musí květy 
zavadnout, aby se z nich odpařila voda.

Hotovo. Jen otestovat.
má temnou červenou barvu  
a charakteristickou vůni.

Stáčíme! díky krásnému teplému 
létu je letos třezalkový olej obzvlášť 
kvalitní. 

VáNoČNí Nadílku pRo Vaše Nejmilejší 
uRČitě Nejlépe VyBeRete sami.

noVinka

přesto jsme připravili několik vánočních balíčků  
za zvýhodněné ceny a v krásném balení. 
Najdete je ve vánočním katalogu Nobilis tilia.
doporučujeme také sledovat náš e-shop,  
kde budeme od září 2013 průběžně zveřejňovat  
aktuální nabídku, soutěže, slevy a bonusové akce.



kVést
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

Olej získávaný z drobných jadérek, která se vyskytují v počtu dvou až tří uvnitř každé bobule hroznového vína, má zajímavou chuť,  
krásnou barvu a zázračné účinky. A to právě díky novému postupu zpracovaní. 

Představte si, že z celého tisíce okvětních lístků růže získáte jednu, jedinou kapku vzácného éterického 
oleje. Tento poměr jako by naznačoval, že získaný olej v sobě zachycuje něco velmi podstatného. 
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Jak Se VYráBí?
Vedle známého rafinovaného oleje jsou dnes 
výrobci díky novým technologickým postupům 
schopní lisovat olej za studena, takže si zachová 
všechny své mimořádné vlastnosti. jadérka, která 
bývala původně jen odpadním produktem při 
výrobě hroznové šťávy, se nyní čistí, suší, a pak 
se drtí. podstatný pro výsledný efekt je pečlivý 
výběr a šetrné zpracování surovin: lokalita, z níž 
réva pochází, způsob sušení, skladování, čištění 

a následného lisování. olej se z jadérek získává 
pomalým mechanickým lisováním, snazšímu 
uvolnění napomáhá zahřívání, ale jen do maxi-
mální teploty 50 °c. olej se stáčí v ochranné 
atmosféře inertního plynu do lahví z barevného 
skla. skladuje se chráněný před světlem  
a působením tepla. 

Jak Voní a cHuTná?
olej z hroznových jader má podle odrůdy, z níž  

se získává, žlutou, žlutozelenou až zelenou 
barvu. díky poměrně řídké konzistenci je 
vhodný k ředění hustších olejů. chuť za stu-
dena lisovaného oleje je nasládle trpká, vůně 
hroznově oříšková. Rafinovaný olej poznáte 
podle toho, že nemá tak výraznou barvu, ani 
chuť a vůni. při vnějším použití se olej rychle 
absorbuje, nezanáší póry, dobře v pokožce 
zadržuje vlhkost a zpomaluje její stárnutí.  
má antiseptické účinky.

aromatické rostliny během fotosyntézy 
přetvářejí živiny a energii ze slunce 
mimo jiné také na vonné esence. jejich 
úkolem je přilákat vůní hmyz, který 
rostlinu opyluje. americká aromate-
rapeutka Nelly grosjean říká: „Vůně 
rostliny je základem její totožnosti, 
éterický olej její kvintesencí, je jejím já, 
její drahou duší…“zatímco identita se 
překládá jako sebeuvědomění člověka 
(či rostliny), autentické bytí, tedy výraz 
kvintesence je odvozený z latinského 
quinta esentia, tzn. pátá podstata.  
V alchymistické tradici pátý živel, aro-

matické srdce, životní síla, duch. 
chemici jsou střídmější ve výrazech: 
esenciální oleje jsou jedním  
z označení používaných pro silice, 
tekuté izoprenoidy, prchavé, aro-
matické kapaliny, které se izolují  
z rostlinných tkání. Většina éterických 
olejů je čirá, lehká a nemastná,  
vyskytují se ale i výjimky s vyšší 
viskozitou a zbarvené. Rozpouštějí  
se v mastných olejích a v alkoholu  
a jsou nerozpustné ve vodě. protože 
jsou velmi koncentrované, používají 
se téměř výhradně v ředěném stavu. 

Vonný cestopis
kvalita esenciálních olejů úzce souvisí 
s kvalitou rostlin, z nichž se získávají. 
Velmi ceněné jsou divoce rostoucí  
rostliny nebo ty, které byly vypěsto-
vané v „režimu bio“. u nich máte  
jistotu, že nebyly vystavené chemic-
kým hnojivům ani postřikům. 
Rostliny využívané v aromaterapii se 
dnes sbírají a pěstují doslova po celém 
světě. V evropě hlavně v tradičních 
oblastech jako je francouzská 
provence, přímořské alpy a svahy 
pyrenejí. odtud pochází oblíbené 

podstata 
skRytá V kapce olej z jadeR 

 ViNNýcH HRozNů

konTakTY aromatické byliny, jako je levan- 
dule, tymián, saturejka, šalvěj, 
yzop, dobromysl, majoránka, 
máta nebo bazalka. Rostliny se  
i dnes často sbírají postaru ručně. 
před tím, než se zpracovávají, se 
dva až tři dny suší rozložené na 
plachtách a na noc se přikrývají. 
oleje z exotického koření jako 
je hřebíček, skořice nebo zázvor 
pocházejí zpravidla z indonésie, 
srí lanky, indie a Číny, kde se 
sklízejí několikrát ročně, muškáty 
z orientu, citrusové plody se 

nejčastěji pěstují ve španělsku,  
v portugalsku, v maroku, egyptě 
a na jihu spojených států. Rostliny 
pro výrobu oblíbených olejů  
z jehličnanů pocházejí většinou  
z kanady, ale také z alp, z pro-
vence i ze sibiře, růže se tradičně 
pěstují v Bulharsku, mátu ve 
velkém produkuje Británie…

Jak se esence získávají?
existují čtyři technologie,  
s jejichž pomocí se esence  
z rostlin získávají. ke staroby-

lým receptům francouzských 
parfemářů patří anfleráž (z fran- 
couzského enfleurage) a ex-
trakce. při anfleráži se skleněný 
plát pokryje vrstvou tuku  
a na ni se pokládají květy. květy 
se během procesu několikrát 
vymění a výsledkem je silicemi 
ovoněný tuk, který se dále 
rozpouští v lihu a destiluje.  
pro přípravu esenciálních olejů 
v kvalitě použitelné pro aromate-
rapii jsou ale důležité především 
destilace a lisování. Nejčastěji 

co Je uVniTř?

» polyfenoly: obecně se jedná o širokou 
skupinu látek, které se vyskytují v určitých 

rostlinných surovinách. zajímavé jsou tím, že jsou 
prokazatelně účinné v prevenci i terapii civilizačních 
chorob, patří totiž k významným antioxidantům. 
znamená to, že při působení v nízkých kon-
centracích chrání tkáně před volnými radikály 
(reaktivními dusíkatými a kyslíkatými částicemi). 
zpomalují tak proces stárnutí a rozvoje některých 
chorob, zejména kardiovaskulárních, diabetu 2. 
typu a rakoviny. konkrétně vinná réva obsahuje 
kondenzovanou tříslovinu – proanthocyanidin  
a pozoruhodný flavonoid – resveratrol. už nějaký 
čas vědci vědí, že do procesu stárnutí je zapojená 
skupina genů, které produkují bílkovinu sirtuin, 
zodpovědnou za prodloužení bezchybné funkce 
buněk. sirtuiny totiž aktivují enzymy, které následně 
chrání dědičnou informaci před poškozením. podle 
výzkumů „vinný polyfenol“ resveratrol zvyšuje 
aktivitu těchto genů třináctkrát! 
polyfenoly obsažené ve vinném oleji se podílejí  
na redukci zánětů a otoků, zvyšují pevnost  

a pružnost cév, pomáhají detoxikaci organismu 
(vážou na sebe kovy – rtuť, olovo, kadmium), 
brání vzniku krevních sraženin, působí proti virům 
i bakteriím, zlepšují alergické stavy a zpomalují 
degenerativní změny v mozku a degenerativní 
změny pohybového ústrojí. zvyšují citlivost inzulinu 
v buňkách, a tím snižují hladinu glukózy v krvi.  

» má vysoký obsah nenasycených mastných 
kyselin a nejvyšší obsah kyseliny linolové 

ze všech rostlinných olejů vůbec. polynenasycená 
(omega 6) mastná kyselina je silným antioxidan-
tem, v organizmu se zapojuje do tisíců metabo-
lických procesů. mimo jiné podporuje vyplavo-
vání tuků z tukových buněk, používá se tedy při 
léčení obezity, arteriosklerózy a poruch tukového 
metabolismu. snižuje hladinu cholesterolu a sta-
bilizuje hladinu krevního cukru, pomáhá v terapii 
alergií a posiluje imunitní systém. 

» vitaminy a minerály: Vysoký obsah vita-
minu c, vitaminů skupiny B (kromě B 12), 

hořčíku, draslíku, vitaminu a a vitaminu e  
(15 mg/100 g).

» sliz: Viskózní lepkavá struktura 
tvořená vodou a makromoleku-

lárními cukry, které nesou záporný 
náboj a mohou být navázané na 
proteiny. mají hydratační účinky  
a zklidňují sliznici trávicího traktu. 

VYužiTí V péči o pokožku
olej lisovaný za studena si zachovává 
všechny důležité bioaktivní látky.  
má nejvyšší obsah kyseliny linolové  
ze všech olejů a dále obsahuje steroly, 
flavony, slizy a vitaminy e a a. má 
na pokožku regenerační, hydratační, 
zjemňující a vyživující účinky, zpomalu-
je její stárnutí. Velice rychle a dobře 
se vstřebává, proto je vhodný pro 
všechny typy pleti. Nezanechává pocit 
mastnoty, je řídký a hodí se k ředění 
hustších olejů. 
 

S pokorou k přírodním procesům vytváříme 
jedinečné přírodní produkty k rozvíjení 

harmonie a krásy. Vyvíjíme a vyrábíme českou 
pěsticí aromaterapeutickou kosmetiku  

pro každého s otevřeným srdcem.
Jsme trvale udržitelnou společností  

a rozvíjíme se s respektem k opravdovosti,  
etice a spolupráci. Naše hodnoty nám 

umožňují harmonicky růst a

se používá tzv. parovodní 
destilace, která je považovaná 
za účinnější a šetrnější než 
destilace vodní. Části rostlin 
se nasypou do kovové nádrže 
a zahříváním se začne tvořit 
pára a tlak, z rostlin se začnou 
uvolňovat silice. V chladiči pára 
nasycená silicemi kondenzuje 
a díky různé hustotě se voda 
a výtažek od sebe oddělují. 
kromě hotové esence, jež se 
stáčí, zůstává také destilační 
květová voda s drobnými 
částečkami nerozpuštěného 
oleje, která se dále používá  
v kosmetice. metoda mecha-
nického lisování je vhodná pro 
získávání éterických olejů ze 
slupek citrusových plodů. takto 
vzniká éterický nebo-li také 
esenciální olej.

Jak a proč na nás působí?
éterické oleje jsou prchavé 
látky, které se na vzduchu 
vypařují. Během aromaterapie  
– ať už si vybereme aromatera-
peutickou masáž nebo koupel 
– je vždy také vdechujeme.  
z plic se pak prostřednictvím 
cév dostávají do krevního 
oběhu. Během masáže se 
navíc esence vstřebávají, 
díky její částečné propust-
nosti, také kůží. esence však 
ovlivňují také naši mysl, 
protože vjemy získané čichem 
putují zároveň do mozkové 
kůry i do limbického systému. 
takže jejich působení je 
mimořádně komplexní – 
odehrává se totiž na dvou 
odlišných rovinách. zatímco 
mozková kůra je zodpovědná 

za vědomé myšlení, limbický 
systém dříve označovaný 
také jako čichový mozek 
je primitivní částí mozku 
zodpovědnou za chování, 
emoce a dlouhodobou 
paměť. proto jsou také vůně 
nejspolehlivějším zdrojem 
vzpomínek a umožňují nám 
rychle cestovat prostorem  
a časem. spojují nás v duchu  
s blízkými lidmi, i když nás 
třeba dávno opustili, se starý-
mi příběhy a povědomými 
krajinami.

zdroje: nelly grosjean,  
Velká kniha aromaterapie, 
Fontána, 2003
gill Farrer-hallsová  
aromaterapie od a do z,  
metafora, 2007 

autor fotografie: helena lochmanová
www.chalupa-u-sv-jana.cz

olej z růže damašské 
Rosa damascena
olej začíná být tekutý až při 22° c a dobře  
se mísí s oleji z ostatních květin, ale také  
s bergamotem, kadidlem, meduňkou, pačuli, 
hřebíčkem, myrhou, šalvějí, santalovým  
a růžovým dřevem.
má afrodiziakální vliv na ženskou sexu-
alitu a s úspěchem se používá při léčení 
ženských reprodukčních orgánů. pomáhá při 
premenstruačním syndromu i v menopauze, 
upravuje menstruační cyklus. Účinně řeší 
problémy s početím, zejména psychoso-
matického původu, a zmírňuje poporod-
ní deprese. známý je svým pozitivním 
působením na pleť, dokáže mimořádným 
způsobem regenerovat 
tkáň, takže výrazně 
zpomaluje projevy stárnutí. 
Růžový olej dokáže zmírnit 
lítost, smutek, zklamání  
i úzkost. posiluje duši, je 
spojený se srdeční čakrou 
a na srdce působí hojivě, 
otevírá jej pro lásku.

olej z heřmánku modrého 
Matricaria chamomilla
jednoletou bylinu už egypťané zasvětili slunci 
pro její schopnost potlačovat horečku.  
pro aromaterapii má význam jen heřmánek 
pravý a římský. olej se získává z jejich květů 
parní destilací. typická je pro něj silná vůně. 
má ostrou hořkou chuť a tmavě modrou 
barvu. tu způsobuje v oleji obsažený azulen. 
Heřmánkový olej se dobře mísí s ostatními 
květinami, citrusy a bylinami. používá se 
při léčbě zánětů, močového 
měchýře a vedlejších nosních 
dutin. Ve spojení s cedrem  
a růžovým dřevem působí proti 
alergiím, v některých případech 
může pozitivně ovlivnit i aler-
gické kožní projevy. zmírňuje 
bolestivé stavy, ulevuje  
od migrén, závratí a depresí.

olej z levandule lékařské 
Lavandula officinalis
levandule je více než 300 druhů.  
Nejžádanější je ta z francouzské provence, v aro-
materapii nejpoužívanější. olej se z květů získává 
parní destilací. je čirý, mírně nažloutlý a dobře 
se mísí téměř se všemi květinovými, citrusovými 
a bylinnými oleji. může se bezpečně 
používat přímo na kůži. levandule má 
skvělé antiseptické a repelentní účinky. 
používá se k odpuzování molů a pár 
kapek přidaných do vody při úklidu 
provoní celý dům. V koncentrovaném 
stavu se používá k dezinfekci ran, 
oděrek, popálenin a také po bodnutí 
hmyzem. působí proti plísním, virům  
a bakteriím. mírní křeče a celkově  
upravuje činnost nervového systému.

směs éterických 
olejů pro rok 2014
podporuje sdílení  
a otevřenou komunikaci

směs éterických olejů 2014 
nám je oporou pro svobod-
nou a otevřenou komunikaci. 
podporuje zdravé sebevědomí, 
vitalitu a optimismus. Rozšiřuje 
prostor ke svobodnému 
sebevyjádření. zároveň je 
pomocníkem k propojování 
protikladů a pomáhá sjedno-
covat různé postoje či názory. 
spojuje ženskou a mužskou 
energii, tělo a duši, ego  
s vyšším já. zklidňuje, ale niko-
liv v zastavení a rozjímání,  
ale naopak v plném pohybu. olej z vinných hroznů extra 100 ml, 

199 kč; 250 ml, 379 kč 

noVinka
noVinka

paeddr. zbyněk šedivý
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směs éterických olejů pro rok 2014, 10 ml, 219 kč


