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VÍLOVÁ AROMATERAPIE
aneb aromaterapie pro léčení duše

Vílová kolekce obsahuje 4 energetické kompozice 100% čistě přírodních éterických
olejů. Tyto drahé a éterické oleje byly vybírány s velkou obezřetností a péčí. Každá
silice ukotvená v dané kompozici má své pevné místo, svůj zásadní význam a nosný
energetický program. Pouhý 1 kg každé kompozice se v nákupu surovin pohybuje
v několika desítkách tisíc korun.
Každá kompozice nese svůj psychologický význam: LÁSKU, VÍRU, NADĚJI. Všechny
tyto kompozice jsou zastřešeny jednou z nejvýznamnějších směsí z naší nabídky –
Panna Maria. Obsahuje v sobě hodnoty, bez kterých není život plnohodnotný. To má
své opodstatnění, neboť častokrát jsou to nevyřešené emoce z minulých životů, které
nás provázejí našimi životy, dokud je nevyřešíme a nepochopíme.

ozice
Kompických olejů
ch éter
vzácný v bio kvalitě

DUŠEVNÍ OČISTA VÍLOVOU ŘADOU AROMATERAPIE
Vílovou kolekci uvádíme na trh pouze v olejích, nikoli v rozprašovačích. Je určena do koupelí a k masážím, nelze ji používat
v aromalampách. Jelikož je energeticky silná, pod přímým ohněm se její energetika zcela rozloží. Éterické oleje jsou záměrně
II
uchovány v nosném mandlovém oleji.

NADĚJE– ÉTERICKÝ OLEJ

MARIA – ÉTERICKÝ OLEJ

Kompozice 100% čistě přírodních éterických olejů pro psychickou podpůrnou terapii obsahuje
vzácné éterické oleje, které se vyznačují vynikajícími harmonizujícími účinky na psyché. Jsou určeny pro obnovu duševních sil. Díky svým vlastnostem napomáhají najít sílu jít dál, zmírňovat
stavy deprese a úpadku mysli. Zklidňují emoční
stavy plic a srdce. Tím posilují element KOV –
úctu k životu.

Kompozice 100% čistě přírodních éterických olejů
pro psychickou podpůrnou terapii obsahuje vzácné
éterické oleje, které jsou dány spojenectvím kompozic VÍRY, LÁSKY A NADĚJE. Tato unikátní kombinace v sobě nese hluboký vnitřní klid, který se
díky účinkům vzácných olejů, používaných i za dob
života Panny Marie, rozprostře do celého vašeho
energetického obalu.
Psychická podpora: ODPUŠTĚNÍ, ROZJÍMÁNÍ
Mandala symbolizuje Marii jako naši ochránkyni v dobách, kdy se noříme do svých starostí
a hledáme konejšivou náruč, která nám pomůže
pochopit a především ulevit od bolesti.
Marii potkaly v životě veliké radosti i těžká trápení. Vždy zůstala tichá, věrná, statečná a chápající.
Proto si její symboliky váží lidé i dnes. Obracejí se
k ní s důvěrou, když jsou šťastní, a prosí ji o pomoc v nesnázích a v soužení. Maria je pokládána
za královnu všech svatých a matku všech dětí.
Složení kompozice éterických olejů:
KADIDLO, MYRTHA, CEDR ATLANTSKÝ,
CITRON, VETIVER, ROZMARÝN, POMERANČ,
LEMONGRAS, TYMIÁN, MEDUŇKA,
HEŘMÁNEK, JASMÍN, YLANG-YLANG,
SANTALOVÉ DŘEVO, BERGAMOT, RŮŽE,
PAČULI, LEVANDULE, PALMAROSA, ZÁZVOR,
MEDUŇKA, NEROLI, YZOP, NARD.

Psychická podpora:
OBNOVA DUŠEVNÍCH SIL
Mandala symbolizuje ukotvení, naprostý klid,
rozjímání a pokoru k životu. Všeobjímající sytá
zeleň přírody dodává víle chybějící blahodárnou
zemitou energii. Víla čerpá sílu z přírody, posazena v trávě odpočívá a zahleděna do sebe nachází
vnitřní klid. Vycházející světlo naděje za zády jí
dává vnitřní sílu zvednout se a jít dál. Dodává jí
naději, že zítřejší den bude opět zalitý sluncem.
Fialové šaty symbolizují napojení na vesmír, propojení se Zemí a jejich vzájemné osudové působení. Naděje je symbol stability. Tam, kde je naděje, je i víra a láska. Pokud ztratíme naději, je to
s námi velmi těžké.
Složení kompozice éterických olejů:
BERGAMOT, POMERANČ, NEROLI,
HEŘMÁNEK, YZOP, LEVANDULE, NARD,
JASMÍN, PAČULI, ROZMARÝN,
YLANG-YLANG.

Mandlový olej
100 ml

CENA 290 Kč
kód 300 314

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

CENA 430 Kč
kód 300 101

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

Mandlový olej
100 ml

CENA 290 Kč

CENA 430 Kč

kód 300 311

kód 300 104
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VÍRA – ÉTERICKÝ OLEJ

LÁSKA – ÉTERICKÝ OLEJ

Kompozice 100% čistě přírodních éterických olejů
pro psychickou podpůrnou terapii obsahuje vzácné éterické oleje, které se vyznačují vynikajícími
harmonizujícími účinky na psyché. Jsou určeny
pro obnovu vnitřní harmonie a víry v sebe sama.
Díky svým vlastnostem napomáhají zklidnit emoce, roztěkanost a vnitřní nesoulad z důsledku
stresové zátěže. Zchlazují emoce a energeticky
zklidňují oblast plexu solaris. Tím posilují element ZEMĚ – vlastní hodnotu.
Psychická podpora: EMOČNÍ ZKLIDNĚNÍ
Mandala symbolizuje touhu jít za světlem, za
budoucností. Věřit znamená spolehnout se na
to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
Víra je jemná, neuchopitelná. Víra není založena
na základě logiky. Je to důvěra, jistota, pevné přesvědčení, někdy také věrnost. Víra je vírou v něco.
Pokud věříme, jsme stále v naději. Pokud v nic nevěříme, jsme nic. Pak selhává i naděje.
Víla se zastavila na břehu bystřiny v hlubokém
lese a po únavné pouti hledá víru v nalezení cesty
zpět. Touží po záchraně, a obrací se na vyšší moc,
která ji posiluje novou energií a vnitřní silou jít
dál. Víra ji naplňuje láskou a dává jí naději na další
cestě životem.
Složení kompozice éterických olejů:
KADIDLO, MYRTHA, CEDR ATLANTSKÝ, CITRON, VETIVER, ROZMARÝN, POMERANČ, LEMONGRAS, TYMIÁN, MEDUŇKA, HEŘMÁNEK.

Kompozice 100% čistě přírodních éterických olejů
pro psychickou podpůrnou terapii obsahuje vzácné éterické oleje, které se vyznačují vynikajícími
harmonizujícími účinky na psyché. Jsou určeny
pro odbourání úzkosti z pocitu beznaděje a nepochopení. Díky svým vlastnostem esence napomáhají najít duševní pochopení, zklidňují emoce.
Pozitivně působí proti bolestem hlavy z důsledku
psychického vysílení. Dodávají jemnohmotnou
energii srdci. Tím posilují element OHEŇ – lásku
k sobě.
Psychická podpora: CESTA ODPUŠTĚNÍ
Mandala vyjadřuje nejhlubší cit, který v sobě cítíme. Symbolizuje čistotu a upřímnost citu, který
v sobě v hloubce duše nosíme a který rozséváme
do svého okolí.
Víla drží ve své levé ruce bílé kvítky čistoty duše.
Květiny a motýl jsou symbolem odpuštění, všeobjímající lásky, která léčí vše kolem sebe. Lehkost
bytí je vyobrazena jemnými rysy víly a lehkým
vánkem, který jí čechrá vlasy. Vánek ve vlasech
symbolizuje očistu všech energetických center.
Úleva, pocit radosti a štěstí je odměnou za odpuštění, jedinou osvobozující silou v Univerzu. Nebojte se odpouštět. Jen pomocí lásky je to možné.
Složení kompozice éterických olejů:
JASMÍN, YLANG-YLANG, SANTALOVÉ DŘEVO,
BERGAMOT, RŮŽE, PAČULI, CITRON, LEVANDULE, PALMAROSA, ZÁZVOR, MEDUŇKA,
NEROLI.
Mandlový olej
100 ml

CENA 290 Kč
kód 300 314

Mandlový olej
100 ml

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

CENA 290 Kč
kód 300 312

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

CENA 430 Kč

CENA 430 Kč

kód 300 102

kód 300 103

2

aby vílí kouzla
byla dokonalá
• Vykouzlete pomocí krásného a neotřelého
přáníčka radost, štěstí a naději pro své nejbližší.
• Překrásné kresby víl potěší každého, kdo touží po
pochopení, lásce, naději a víře v nové zítřky.
• Přání nebo vzkaz, které osobně vepíšete do
vložené kartičky, víly zajisté rády splní.
Hořká čokoláda Víra 300 52

Cenač
45 K

Hořká čokoláda Naděje 300 51

Mléčná čokoláda Láska 300 53

•N
 a lícové straně
kartičky je možné
vepsat milé osobní
přání nebo vzkaz
a vložit ji zpět do
obálky. Z rubové strany
je umístěno motto
od Johna Lennona.
•  Uvnitř balení čokolády Maria naleznete
na rubové straně modlitbu Panny Marie.
Z lícové strany máte možnost vepsat
milé osobní přání nebo vzkaz.

Mléčná čokoláda MARIA 300 56
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Čokoláda mléčná nebo hořká, hm. 20 g, velikost balení – š. 110 mm, v. 50 mm

ŽIVLOVÁ
AROMATERAPIE
CENA 260 Kč

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

Závěsná
aroma destička

OHEŇ 400 301

CENA 280 Kč

400 101

400 201

400 202

400 102

400 103

400 203

400 104

400 204

400 105

400 205

olej 10 ml, spray 50 ml
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VŮNĚ DO AUTA A OSTATNÍCH PROSTOR S ŽIVLOVOU AROMATERAPIÍ

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

VODA 400 302

VZDUCH 400 303

ZEMĚ 400 304

ÉTER 400 305

CENA 129 Kč

Živlová aromaterapie jako nové pojetí aromaterapie sahá až do symboliky stvoření na Zemi.
Elementárně ovlivňuje naše bytí a je spojena se základy našich životních lekcí, které se pak
následně zrcadlí v energetice orgánů (elementy) a v jemnohmotné energetice čaker.
Všechny tyto energetické kolekce vůní jsou vzájemně propojeny, a mohou se kombinovat
bez jakýchkoli vedlejších účinků. Naopak propojením všech různých sfér energií obsažených
v kompozicích čakrové, elementové, živlové i vílové se vytváří ojedinělá symbióza vůní,
originálních pro každého jedince. Daná kompozice pak může působit i do těch nejnitěrnějších
energetických kapes, které je zapotřebí doplnit a zharmonizovat.
Živly: éterický vzdušný prostor, plynný vzduch, zářivý oheň, tekutá voda a pevná zem. Z těchto
pěti živlů a jejich vlastností se skládají všechny viditelné i neviditelné látky, každá hmota a vše
živé. I člověk.

OHEŇ

SMĚS PRO POSÍLENÍ VNITŘNÍ SÍLY

Směs má díky svým vlastnostem vynikající stimulační účinky. Posiluje
vnitřní sílu, intuici a aktivitu. Éterické oleje v živlu OHNĚ dodávají tělu
vnitřní teplo a blahodárně působí na psychiku při pocitu vyhasnutí,
osamocení, sklíčenosti a opuštěnosti. Oživují naši psychiku.

Voda

SMĚS PRO POSÍLENÍ VNITŘNÍHO CITU

Směs má díky svým vlastnostem vynikající zklidňující účinky. Posiluje
cit k sobě, pozitivní emoce, mateřství a lásku. Éterické oleje v živlu
VODY vyživují naši psychiku do hloubky, vyrovnávají vnitřní horkost,
rozladěnost a čistí naše špatné pocity a nálady.

Vzduch

SMĚS PRO OČISTU MYSLI

Směs má díky svým vlastnostem vynikajcí stimulační účinky. Posiluje
komunikaci, vývoj a pohyb vpřed. Éterické oleje v živlu VZDUCHU
dodávají do prostoru novou očistnou energii, podporují nové myšlenky
a inteligenci.

Země

SMĚS PRO POSÍLENÍ SMYSLŮ A UKOTVENÍ

Směs má díky svým vlastnostem vynikající zklidňující účinky. Posiluje
vlastní hodnoty člověka, jeho osobní růst, vnímání životních změn
a ukotvení. Éterické oleje v živlu ZEMĚ dodávají tvořivou energii,
vyživující sílu a rozvážnost ke konání.

Éter

SMĚS PRO POSÍLENÍ ŽIVOTA V NÁS

Směs obsahuje všechny hodnoty éterických kompozic čtyř živlů.
Pojednává o středobodu v nás jako součásti moudrého vesmíru. Energie
jsou vyvážené: obsahují hodnoty aktivní i pasivní, ženský i mužský
princip, tedy vše v nás – vesmír v nás.
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Energetická čakrární
aromaterapie KLASICKÁ ŘADA
Klasická kolekce energetické čakrární aromaterapie se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování
éterických olejů obsažených v esencích pro danou čakru. Energie vůně působí přímo na
čakrární systém a tím slaďuje nevyrovnanost psychických potíží klienta a duchovně emoční
stavy v energetických centrech – čakrách.

1. Směs pro intimní atmosféru

2. Harmonizující směs

Složení a účinky éterických olejů v této kompozici navozují pocit sounáležitosti se Zemí. Dodávají pocit pohody
a klidu, radosti, míru a stability.
Směs obsahuje 100% čistě přírodní éterické oleje.
Složení: PATCHOULI, POMERANČ, RŮŽE, GERANIUM.

Éterické oleje této kompozice jsou určeny pro harmonizaci vnitřní síly a vitality. Posilují pozitivní postoj člověka
k životu, spokojenosti a tvůrčí činnosti. Složení olejů napomáhá pocitu přízně, bezpečí a ochrany.
Směs obsahuje 100% čistě přírodní éterické oleje.
Složení: CYPŘIŠ, FENYKL, LIMETKA, MÁTA PEPRNÁ,
POMERANČ, LEMONGRAS.

SEBEUVĚDOMĚNÍ

Díky silně povzbuzujícím účinkům se tato kompozice
éterických olejů používá při nedostatku energie a při
nedostatečném kontaktu s realitou a sebeuvědoměním.
Dodává vitální energii, oheň, lásku a radost z fyzična. Je
barvou života, zvyšuje pohlavní žádostivost. Působí jako
energetikum – jako oheň v nás. Energie éterických olejů
podporuje kreativitu, dostatek síly pro práci. Podporuje
centrum fyzického plození, fyzické lásky a potřebu uspokojování základních životních potřeb. Slaďuje soulad
mezi mužskými a ženskými energiemi.
Orgány: nadledvinky, močový měchýř, mužské pohlavní orgány, konečník, lymfa.

SEBEÚCTA

Tato kompozice svojí energií probouzí hluboké pocity
související s fyzickou existencí, podporuje kreativitu a radost při tvoření vlastního života. Jemná, ale zároveň do
hloubky působící jemnohmotná energie éterických olejů
má pozitivní vliv na harmonizaci mateřského pudu a lásky k dětem. Harmonizuje energii ženských pohlavních orgánů, napomáhá při menstruačních bolestech a bolestech
v podbříšku spojených s hormonální nerovnováhou. Tato
kompozice výrazně posiluje nízkou energii ledvin a močového měchýře.
Orgány: ledviny, močový měchýř, tlusté střevo, ženské pohlavní orgány.

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

CENA 280 Kč

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

CENA 280 K

kód 190 201

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

CENA 260 Kč

CENA 260 Kč

kód 190 101

kód 190 102
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kód 190 202

100% čistě přírodní éterické oleje pro vyvážení životní energie

Symboly na obalech vyjadřují psychologii jednotlivých čaker. O významu a využití energie obrázků se více dozvíte při zakoupení podpůrných terapeutických karet určených jako prostředek
k jemnohmotné léčbě pomocí energetické aromaterapie. Tyto karty lze využít nejen k profesionální diagnostice, ale jsou vhodné i pro veřejnost.
Využití této kolekce:
a) éterické oleje: masáže, aromalampy, koupele, přímé využití k podpůrné léčbě fyzických i duševních potíží,
b) rozprašovače: rozptyl v prostoru místnosti, pracoviště, v autě aj.
Aplikujte na polštář, ale i na oděv jako svůj osobní parfém.

3. Směs z antiseptických látek

4. Relaxační směs pro uvolnění

Antiseptické látky v této kompozici éterických olejů neutralizují vzduchem roznášené bakterie, pročišťují a osvěžují místnost a přinášejí úlevu. Jsou vhodné do pokojů, kde
leží nemocný, a jako prevence proti onemocnění z nachlazení v podzimních a zimních měsících.
Směs obsahuje 100% čistě přírodní éterické oleje.
Složení: ROZMARÝN, EUCALYPTUS, GRAPEFRUIT,
TEA TREE, BERGAMOT, KADIDLO, LEMONGRAS, LEVANDULE.

Éterické oleje v této kompozici mají díky svému složení
a účinkům vliv na harmonizaci těla a uvolnění energie.
Dobře poslouží při odpočinku, osvěžující relaxaci, pro večerní i celkové zklidnění.
Směs obsahuje 100% čistě přírodní éterické oleje.
Složení: AMYRIS, MÁTA PEPRNÁ, LIMETKA, POMERANČ, LEMONGRAS, LEVANDULE.

LÁSKA K SOBĚ

Tato kompozice je vhodná během dne pro zklidnění emocí srdce. Je vynikající relaxační esencí pro večerní odpočinek po celodenní práci nebo únavném dni. Energie
éterických olejů navozuje pocit lásky, pochopení, radosti
a sounáležitosti. Odbourává obavy, strach a nechuť do
další práce či rozhodnutí, které nosíme v srdci. Energie
olejů napomáhá nalézt lásku k sobě a umění ji dále předávat. Orgány: srdce, plíce.

VLASTNÍ HODNOTA

Vynikající kompozice éterických olejů určená pro jednotlivce, kteří velmi citlivě vnímají negativní vjemy ze svého
okolí. Je vhodná pro eliminaci negativních psychických tlaků či vnějších emocí, které přijímáme do své psychiky přes
plexus solaris. Tato kompozice pomáhá při rozladěnosti,
výrazně eliminuje negativní stopy a harmonizuje prostor.
Je hojně využívaná při onemocnění dýchacích cest, výrazně pomáhá eliminovat viry a bakterie v prostoru. Odpuzuje hmyz a klíšťata, je velmi účinná jako první pomoc při
bodnutí hmyzem či jako první pomoc při bolestech břicha
i bolestech v krku z nastydnutí.
Orgány: slinivka-slezina, játra, žlučník, žaludek,
tenké střevo.

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

CENA 280 Kč
kód 190 204

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

kód 190 103

kód 190 104

CENA 260 Kč

CENA 260 Kč

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
- 50 ml

CENA 280 Kč
kód 190 203
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čakrární
aromaterapie KLASICKÁ ŘADA
5. Směs pro koncentraci

6. Směs proti stresu

Éterické oleje v této kompozici mají svým složením vliv na
aktivaci a rozproudění těla. Pomáhají proti únavě, povzbuzují
unavený mozek, zvyšují výkonnost a koncentraci, zmírňují bolesti hlavy. Navozují čerstvou a tvůrčí atmosféru. Jsou
vhodné do špatně větraných kanceláří a místností s větší koncentrací lidí.
Směs obsahuje 100% čistě přírodní éterické oleje.
Složení: CYPŘIŠ, ROZMARÝN, BAZALKA, CITRON,
BERGAMOT.

Éterické oleje této kompozice jsou určeny pro vyrovnání
psychiky s vysokou stresovou zátěží, zklidňují emoce a pomáhají vnést klid do těla i ducha.
Směs obsahuje 100% čistě přírodní éterické oleje.
Složení: POMERANČ, LEVANDULE, CITRON, ROZMARÝN.

ODPOVĚDNOST SAMA ZA SEBE

Kompozice tohoto éterického oleje podporuje intuici, odpovědnost za svoje činy, uvědomění si svých silných i slabých
stránek. Jelikož jde o energii působící v oblasti třetího oka,
napomáhá uvolňovat blokace v oblasti čela a zadní části hlavy, šišinky. Uvolňuje stres a bolesti hlavy z přepracovanosti
nebo z příliš velké zodpovědnosti a strachu z nezvládnutelné
nebo těžké situace. Výrazně zklidňuje mysl.
Orgány: podvěsek mozkový, mozek.

SEBEVYJÁDŘENÍ

Tato kompozice je vhodná pro jednotlivce, kteří jsou ve
slovním kontaktu s okolím. Jsou aktivní, rozvíjejí své nadání nebo potřebují být aktivní především duševní prací.
Energie v této kompozici aktivuje mozkovou činnost a napomáhá aktivnímu využití její činnosti. Podporuje soulad
s centrem myšlení a schopností vyjadřování. Vynikající
účinky má například při řízení auta nebo při neschopnosti se koncentrovat. Je velmi oblíbená u mužů i u žen pracujících v profesích vyžadujících přesnost, detailní práci,
komunikaci.
Orgány: štítná žláza, příštitná tělíska, hlasivky, hltan, hrtan.
Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

kód 190 205

kód 190 206

CENA 280 Kč

CENA 280 Kč

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

kód 190 105

kód 190 106

CENA 260 Kč

CENA 260 Kč
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7. Relaxační směs posilující ducha

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

CENA 280 Kč

Tato kompozice éterických olejů má díky svému složení
a účinkům vliv na vyrovnávání psychiky, zklidnění emocí a vyjasnění mysli. Po těžkém dni zklidňuje tělo i ducha, obnovuje tělesnou a duševní rovnováhu. Je vhodná
pro odpočinek a meditaci.
Obsahuje 100% čistě přírodní éterické oleje.
Složení: CEDR, SANTALOVÉ DŘEVO, SKOŘICE.

kód 190 207

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

CENA 260 Kč
kód 190 107

VĚDOMÍ SAMA SEBE

Tato kompozice se využívá při meditačních a hluboce
odpočinkových stavech duše. Je vynikající při velkých
a extrémních stresových zátěžích. Uvolňuje energetické
blokace v hlavě a navozuje stav bytí. Krása éterického oleje vás dokáže ponořit hluboko do tajemství života a nutí
vás vychutnávat si i ty zdánlivě drobné momenty. Tuto
intenzitu prožitku dokáže vyzařovat i kolem vás.
Astrální tělo, vliv vesmírných energií.

mandlové oleje
s čakrární aromaterapií
Mandlový olej
100 ml

Mandlový olej
100 ml

Mandlový olej
100 ml

Mandlový olej
100 ml

Mandlový olej
100 ml

kód 100 311

kód 100 313

kód 100 314

kód 100 315

kód 100 317

CENA 220 Kč

CENA 220 Kč

CENA 220 Kč

CENA 220 Kč

CENA 220 Kč

Mandlový olej
100 ml

Mandlový olej
100 ml

kód 100 312

kód 100 316

CENA 220 Kč

CENA 220 Kč
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KIDS AROMATERAPIE

100% čistě přírodní éterické oleje sestavené podle čínského principu pěti elementů

pro zklidnění (dřevo)
Kompozice díky svému složení působí
kladně na psychiku, má zklidňující účinky. Emočně zchlazuje, zklidňuje roztěkanou mysl při úzkosti a hektičnosti,
napomáhá koncentraci. Účinně pomáhá
vyrovnávat emoční stavy a kolísavé nálady.
Obsahuje 100% čistě přírodní oleje:
POMERANČ, ŠALVĚJ, CITRÓN, LEVANDULE.

Éterický olej
v rozprašovači
25 ml

Mandlový olej
100 ml

CENA 220 Kč
kód 200 601

CENA 260 Kč
200 201

100%
éterický olej
5 ml

CENA 240 Kč
kód 200 101

pro pocit bezpečí (oheň)
Energie éterických olejů harmonizuje tok
energie čchi, povznáší a navozuje lásku k sobě
samému. Vůně vyvolává pocit štěstí a pohody. Cílem aromaterapie je utišení hněvu,
pokud byl nepatřičný, nebo uvolnění napětí
v případech, kdy je podrážděnost pochopitelná. Konečným přínosem hněvu je obnova
éterického ducha (chun) – ducha sídlícího
v játrech – vnitřního smyslu pro toleranci
a lidskou laskavost. Vynikající kompozice pro
hyperaktivní a nesoustředěné děti. Energie
v olejích posiluje pocit lásky k sobě samému.
Obsahuje 100% čistě přírodní oleje: PELARGÓNIE/MUŠKÁT, PALMAROSA, LIMETKA,
CEDROVÉ DŘEVO, HŘEBÍČEK, YLANG
YLANG, RŮŽE.

100%
éterický olej
5 ml

CENA 240 Kč

Mandlový olej
100 ml

CENA 220 Kč
kód 200 602

CENA 260 Kč
kód 200 202

kód 200 102

pro posílení imunity (země)
Kompozice oleje v elementu Země je silně
posilující – napomáhá odbourávat roztěkanost a posiluje vlastní hodnotu jedince. Osvětluje ducha a vyjasňuje intelekt.
Díky těmto schopnostem je směs vhodná při pocitu útisku, který přichází, když
jsme duševně na dně a dezorientovaní.
Dodává radost, novou vitální energii. Podporuje chuť k jídlu. Energeticky posiluje
plexus solaris, uvolňuje napětí. Dodává
energii potřebnou pro zachování správné
funkce imunitního systému.
Obsahuje 100% čistě přírodní oleje:
ROZMARÝN, GRAPEFRUIT, CITRÓN,
LIMETKA, POMERANČ.

Éterický olej
v rozprašovači
25 ml

Éterický olej
v rozprašovači
25 ml

CENA 260 Kč
kód 200 203

100%
éterický olej
5 ml

CENA 240 Kč
kód 200 103
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Mandlový olej
100 ml

CENA 220 Kč
kód 200 603

Pro vyšší účinnost aromaterapie KIDS je vhodná kombinace s bylinnými čaji z této řady,
vyvinutými ve vzájemném souladu. Jejich sortiment najdete v tomto katalogu.

při nachlazení (voda)
Směs má výborné účinky při nachlazení.
Obsahuje sedm olejů, díky kterým tělo psychicky posiluje. Působí chladivě, antisepticky a zabraňuje množení bakterií v prostoru. Směs je vhodná jako doplněk k lékařské
léčbě při nachlazení, horečnatých stavech
a jako prevence při chřipkových epidemiích. Rychle a účinně dezinfikuje prostor,
kde se zdržuje nemocný, a zároveň pozitivně působí na jeho psychický stav.
Psychická podpora směsi: MOUDROST,
ODPOVĚDNOST SÁM ZA SEBE.
Obsahuje 100% čistě přírodní oleje:
LAVANDIN, RAVENSARA, TEA TREE,
TYMIÁN, BERGAMOT, HEŘMÁNEK,
EUCALYPTUS.

100%
éterický olej
5 ml

CENA 240 Kč

Éterický olej
v rozprašovači
25 ml

CENA 260 Kč
kód 200 205

vhodné i pro
miminka

kód 200 605

Éterický olej
v rozprašovači
25 ml

Mandlový olej
100 ml

CENA 220 Kč
kód 200 604

CENA 260 Kč
kód 200 204

100%
éterický olej
5 ml

CENA 240 Kč
kód 200 104

pro radost (indigo)
Směs pomáhá uvolňovat psychické a svalové napětí při neklidu duše a pocitu opuštění, samoty. Tlumí agresivitu a podrážděnost, navozuje klid a harmonii. Dodává
pocit radosti a štěstí.
Psychická podpora: NESPOUTANOST,
SVOBODA, LÁSKA.
Obsahuje 100% čistě přírodní éterické
oleje: POMERANČ, ŠALVĚJ, CITRÓN,
LEVANDULE, PELARGÓNIE,
PALMAROSA, LIMETKA, CEDR.
DŘEVO, HŘEBÍČEK, YLANG, RŮŽE,
ROZMARÝN, GRAPEFRUIT, PAČULI,
GERANIUM, EUCALYPTUS, TEA TREE,
BERGAMOT, KADIDLO, LEMONGRASS, AMYRIS, MÁTA PEPRNÁ.

CENA 220 Kč

kód 200 105

pro klidný spánek (kov)
Tato směs působí velmi pozitivně nejen na
psychiku dítěte, ale i dospělých. Navozuje
klidný a nerušený spánek, zklidňuje psychické vypětí a emoční vyčerpání, ulevuje
od bolesti. Celkově psychicky posiluje,
odbourává úzkost a strach z neznáma. Tonizuje energii tlustého střeva, plic a srdce.
Směs má antibakteriální a protiinfekční
vlastnosti, tonizuje při špatném zažívání.
Psychická podpora směsi: ÚCTA, VĚDOMÍ SAMA SEBE. Tuto směs lze použít
k masážím budoucí matky od 7. měsíce těhotenství až do porodu. Pomáhá zmírnit
tvorbu strií, které vznikají na kůži během
těhotenství, ulehčuje porod.
Obsahuje 100% čistě přírodní oleje:
MANDARINKA, LEVANDULE, HEŘMÁNEK.

Mandlový olej
100 ml

100%
éterický olej
5 ml

CENA 240 Kč
kód 200 106
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Éterický olej
v rozprašovači
25 ml

CENA 260 Kč
kód 200 206

Mandlový olej
100 ml

CENA 220 Kč
kód 200 606

HRAVÁ AROMATERAPIE
Hrajte si s námi a vytvářejte nové vůně, které jsou určeny jen pro vás a vaši duševní
očistu.
Co potřebujete ke svému tvoření?
• mini sadu éterických olejů – čakrární řada a dětská řada
• mini sadu terapeutických karet
• malé lahvičky pro uchování vůně
• malé balení mandlového základního oleje nebo balení základního balzámu
(viz strana 17)
Abyste si vytvořili svůj ojedinělý výrobek, který vás bude provázet po celý den svojí krásnou vůní
a pomáhat vám při psychických potížích, je zapotřebí znát několik základních pravidel.
1/ 
Pokud tvoříte svoji vůni, přistupujte k přípravě s pokorou
a úctou. Útulné prostředí, osobitá
atmosféra prosycená klidem, příjemnou hudbou, zapálenými svíčkami – to je základ úspěchu.
2/ Vůně je určena pouze Vám. Vlastní kompozici éterických olejů můžete přidat do mandlového oleje
a používat ji do koupele, na tělo
po koupání, při masážích. Pokud
zvolíte verzi základního balzámu,
pak její účinky můžete vložit do
každodenní péče o pleť.

Sada
7 x 2 ml

CENA 520 Kč
kód 200 108

Sada
7 x 2 ml

CENA 330 Kč
kód 190 108

Detailní popis práce s éterickými oleji
nabízíme na www.hannamaria.cz – na
liště Ke stažení. Na vyžádání lze zaslat
materiál e-mailem.
Další možností, jak lépe pochopit práci
s energetickou aromaterapií, jsou naše
semináře, které pořádáme každoročně na jaře a na podzim. Na společných
setkáních se dozvíte i mnoho dalších
zajímavostí, které oceníte při běžném
užívání našich produktů.
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TERAPEUTICKÉ KARTY

Terapeutické karty jsou sestaveny tak, aby pomáhaly najít pojmenování
podvědomých bloků, psychických zátěží, ale i fyzických potíží. Ty jdou ruku v ruce s těmito
neviditelnými, ale přesto citelně ovlivňujícími energiemi, které zapříčiňují citové a duševní
rozpoložení jedince. Karty jsou sestaveny podle vyzařující jemnohmotné energie rostlin
uchované v éterických olejích značky Hanna Maria. Energie éterických olejů dané směsi
působí na jemnohmotné vibrace duše i osobnosti. Léčí tedy jak duševní,
tak i fyzický stav člověka.
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KOMPLETNÍ SADA
TERAPEUTICKÝCH KARET:
Cena č
280 K

velké (180 x 105 mm)
vhodné pro profesionální použití – kód 136
Cena č
140 K

malé (90 x 55 mm) – kód 136A

Návod k použití terapeutických karet je součástí balení.
Profesionálně proškolujeme.
Lze dokoupit i chybějící karty k prvnímu vydání: 1ks = 12 Kč
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KOMPOZICE NOSNÝCH
OLEJŮ DE-LUX

ně
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Jemná a vyvážená kompozice sedmi základních nosných olejů je určena pro všechny
typy pleti. Obsahuje důležité vitamíny a minerální složky s významným podílem
antioxidačních účinků.
Užití kompozice :
• Tělo – masáže: Kompozice je vhodná pro krátkodobé i delší masáže. Zanechává pokožku jemnou, hebkou
a zregenerovanou. Doporučujeme ji používat v kombinaci s esenciálními oleji. Svými vlastnostmi působí
skvěle nejen na pokožku těla, ale i na psychiku masírovaného.
• Pokožka – olej po koupeli nebo sprchování: Naneste malé množství oleje na umytou a osušenou pokožku.
Olej se krásně vstřebá a zanechá hebký otisk. Lze ho použít i na obličej.
• Vlasy – regenerace: Malé množství oleje vetřete do umytých vlasů, zabalte je do igelitu a ručníku. Po 5–10
minutách vlasy opláchněte vodou nebo šampónem. Budou silné, lesklé a krásné.
• Pleť – ošetření problematické pleti: Jemnou masáží vtírejte olej do pokožky místo pleťového mléka nebo
krému.
• Koupel – olejová koupel: Do vodní lázně přidejte lžíci olejové kompozice. Po koupeli nepoužívejte kosmetické šampóny nebo jiné prostředky, které odmašťují.
AROMATERAPIE
Kompozici nosných olejů de-lux je možné kombinovat s aromaterapií, neboť ta je vynikajícím nosičem –
postačí pár kapek aromaterapie do tohoto základu. Vytvoříte si tak svoji osobitou a účinnou aromaterapeutickou kompozici s mnoha možnostmi využití: masáž, olejová koupel, olej po koupeli.

Olej - 100 ml

CENA 160 Kč
kód 300 100

Kompozice základních nosných olejů obsahuje vyvážené
podíly následujících druhů olejů:
SLUNEČNICOVÝ OLEJ obsahuje vitamín E, který chrání
buňky před oxidativním stresem, podporuje prokrvení pokožky, má výrazné zvláčňující a regenerační účinky a napomáhá hojení kožních onemocnění – akné a ekzémů.
KUKUŘIČNÝ OLEJ obsahuje vysoký podíl nenasycených
mastných a esenciálních kyselin, které chrání organismus před předčasným stárnutím. Má skvělé regenerační
a ochranné vlastnosti. Podporuje elasticitu kůže a chrání
ji proti vnějším nepříznivým vlivům. Olej je vhodný pro
všechny typy pokožky.
OLIVOVÝ OLEJ podporuje regeneraci kůže a především
ji vyživuje do hloubky. Zjemňuje a vyhlazuje velmi suchou
pleť. Využití nachází i v péči o vlasy, dodává jim lesk a hebkost.
MANDLOVÝ OLEJ je vhodný pro všechny typy pleti, především však pomáhá pokožce zralé, suché a citlivé. Uklidňuje, vyživuje a podporuje regeneraci buněk.
HROZNOVÝ OLEJ je účinným antioxidantem. Je vhodný
pro všechny typy pleti, zejména pro pleť zralou a unavenou.
Lze ho využít k masáži celého těla. Vyživuje a hydratuje pokožku, zaceluje a chrání povrch vlasového vlákna. Účinné
látky: vitamín E, skvalen, kyselina linolová, fytosteroly.
ARGANOVÝ OLEJ je vhodný pro všechny typy pleti. Vyznačuje se silnými antioxidační účinky, působí proti předčasnému stárnutí pleti. Díky hydratačním a omlazujícím
účinkům prospívá pleti zralé, suché i poškozené.
AVOKÁDOVÝ OLEJ je vhodný pro pokožku suchou, citlivou a unavenou. Regeneruje pleť problematickou – lupenka, atopický ekzém. Zvláčňuje ztvrdlou kůži. Olej je bohatý
na množství vitaminů a antioxidanů, které posilují celé tělo
vně i uvnitř.
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balzám DE-LUX
BALZÁM 30 ml

Balzám - 30 ml

CENA 125 Kč
kód 300 030

Balzám De-Lux obsahuje pouze rostlinná másla
špičkové kvality. Je skvělý pro ošetření suché
i mastné pleti, ekzematické pokožky, dětské
i stárnoucí pokožky. Léčí pokožku podrážděnou
sluncem i drobné ranky. Je bohatý na proteiny
a obsahuje vitamin D, E, A, F. Obnovuje
poškozenou pleť, hluboce ji hydratuje.
Balzám se při styku s pokožkou rozpouští.
Balzám neobsahuje vodu, alkohol, parfemace ani
další přísady. Jen dotek přírody.
Složení: bambucké máslo, mandlové máslo,
kakaové máslo, extrakt z aloe vera, kokosový olej.

Nosný mandlový olej
Špičková kvalita nosného mandlového oleje naplní vaše smysly, obohatí váš fyzický i duševní
odpočinek. Mandlový olej je vyroben z plodů
mandle obecné (Prunus Amygdalus var. Dulcis).
Je zpracován velmi šetrnou technologií, díky níž
má špičkovou kvalitu vyznačující se neutrální
vůní. Mandlový olej je vhodný pro masáž celého
těla, obličeje a dekoltu. Lze jej použít i do koupele
nebo aplikovat na pokožku celého těla místo
krému.
Je vhodný jako velmi kvalitní nosný olej, např.
pro aromaterapii. Nevstřebává se rychle. Na
pokožce zanechává kluzkou vrstvu, proto je vynikající pro déle trvající masáž. Může se aplikovat
i neředěný.
Olej z mandle sladké je bohatý na esenciální
mastné kyseliny, minerály, vitamíny a bílkoviny.
Díky své všestrannosti je vhodný pro novorozence, děti i dospělé. Blahodárně chrání suchou
pokožku. Je vhodný pro každý typ pleti, a to
i v případě alergických reakcí. Kůži velmi rychle
a kvalitně regeneruje, zvláčňuje, vyživuje a hydratuje.

Olej - 200 ml

CENA 198 Kč

Olej - 500 ml

CENA 480 Kč

kód MO 02

kód MO 05

NOSNÉ OLEJE A BALZÁMY můžete používat samostatně nebo jako základ pro originální kosmetický
výrobek, který si vyrobíte pomocí aromaterapie
Hanna Maria Therapy.
Do rozehřátého balzámu nebo oleje nakapejte
několik kapek směsi éterických olejů (postačí 7-10
kapek), dobře promíchejte dřevěným párátkem.
Poté zavřete víčko a nechte v ledničce několik hodin
odpočívat. Takto si vytvoříte výrobek plný vitamínů
a minerálů s energetickými účinky aromaterapie.

Olej - 100 ml

CENA 140 Kč
kód MO 01
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CO JE TO
AROMATERAPIE
Aromaterapie je forma jemnohmotné léčby, která užívá vůně
za účelem terapeutického působení. Tato fyzikální alternativní terapie je založena na použití esenciálních neboli éterických olejů získaných z rostlin. Zaměřuje se na zlepšení celkového zdravotního stavu osob a jejich vzhledu.
Éterické oleje jsou vonné substance získané z určitých částí rostlin: květin, plodů, listů, kořenů, semen, kůry, stonků, mízy, a to pomocí destilace nebo těkavých rozpouštědel. Ředíme je lihem, rostlinnými či minerálními oleji, vodou jen velmi zřídka.
Účinek aromaterapeutických postupů závisí na čistotě a kvalitě éterických olejů a na způsobu
jejich použití. Vůně obsažené v éterických olejích jsou především rostlinného původu: každá
rostlina, každý strom nebo květina střeží svoji moudrost nashromážděnou během miliónů let.
Proto může poskytovat obrovskou službu lidem i zvířatům.
Nejvyvinutější složkou rostliny je éterický olej. Jeho ušlechtilá povaha z něj činí velmi silný
léčivý prostředek. Substance obsahují těkavé komponenty vznikající látkovou přeměnou v rostlinách. S novými metodami získávání éterických olejů tak máme k dispozici vynikající léčivé
prostředky. Ty mají velmi bohaté, různorodé a komplexní chemické složení, a tudíž silné antiseptické, baktericidní, fungicidní a analgetické účinky a mnoho dalších terapeutických vlastností. Aromaterapeutické oleje jsou pulsem života rostliny. A právě tento puls neboli duch rostliny
poskytuje lidským buňkám energii a živiny potřebné pro posílení regenerační schopnosti, síly
a obranyschopnosti organismu.

JAK POUŽÍVAT AROMATERAPII
HANNA MARIA
Kompozice 100% čistě přírodních éterických olejů značky Hanna Maria mají vynikající terapeutické
účinky nejen na fyzické tělo, ale především jsou určeny pro duševní a duchovní úlevu a zklidnění.
Aromaterapie značky Hanna Maria je vyvážená, obsahuje vysoce kvalitní suroviny, které se
zpracovávají pod přísným laboratorním dozorem. Kompozice mají zdravotní atesty nezávadnosti pro
styk s pokožkou.
Abyste si mohli dopřát kvalitu esenciálních kompozic, kterou značka Hanna Maria představuje, musí
vůně zrát minimálně 12-18 měsíců na nerušeném místě a ve stabilizované teplotě bez denního světla.
Tato trpělivost přináší své ovoce ve formě nadstandardní kvality účinků silic pro domácí i profesionální
terapeutickou práci v oboru aromaterapie.

ENERGETICKÁ AROMATERAPIE

Éterické oleje získané z přírody mají schopnosti pročišťovat auru neboli energetické pole. Tím podporují naše
zdraví, štěstí a spokojenost. Jedná se o proces, který působí na jiné dimenze naší přirozenosti, než jaké zná
většina lidí. Naše kompozice se zaměřují na pročištění jemných nehmotných částí našeho těla, jež přímo ovlivňují
tělo fyzické. I když máme pocit, že inhalováním éterických olejů prospíváme tělu fyzickému, ve skutečnosti je to
důsledek léčení energetických polí. Energetická aromaterapie napomáhá vyrovnávat energie těla a duše, myšlení
a jednání, fyzické a mentální síly. Esenciální oleje neboli éterické oleje jsou vzácným darem přírody. Mohou se
získávat jen s minimálním zásahem člověka. Éterické oleje se destilují z různých částí rostlin. Je to krása, kouzlo,
srdce, životní síla či energie, duch rostliny. Aromaterapii můžeme také chápat jako prevenci před onemocněním
jak fyzickým, tak duševním. Při patřičné relaxaci v kombinaci s použitím éterických olejů lze navodit přímo
očistný proces pro naši psychiku a uvolnit dávno nastřádané emoce.
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RUČNĚ VYRÁBĚNÉ KERAMICKÉ AROMALAMPY
Naše éterické oleje mají vynikající kvalitu a terapeutickou hodnotu, proto je zapotřebí používat
i vhodný doplňkový sortiment, který zaručuje jejich správné užití v praxi.
Naše aromalampy jsou uzpůsobeny svým tvarem a velikostí pro kvalitní přenos energie éterických olejů. Jejich optimální výška a několik průduchů zabraňují přímému žáru svíčky působícímu na misku. Miska je vyrobena z bezpečnostního laboratorního skla, které dobře snáší teplo. Je
snadno omyvatelná. Pokud se sklo rozbije, objednejte si u nás náhradní.

Aromalampa
koule bílá
kód 1007

Aromalampa
koule šedá
kód 1008

Aromalampa
koule béžová
kód 1009

Aromalampa
válec bílý
kód 1010

Aromalampa
válec šedý
kód 1012

Aromalampa
válec béžový
kód 1011

keramickÁ kostkA
Aplikujte několik kapek kompozice
éterických olejů na keramickou kostku.
Neřeďte vodou! Oleje se absorbují do
keramické kostky, tím její vůně působí do
okolí. Z bezpečnostního hlediska je kostka
vhodná do prostor, kde není možné
použít otevřený oheň, např. v kanceláři na
stole, v dětském pokoji nebo v místnosti
u starých lidí. Neobtěžuje svými výpary.
Keramická kostka provoní menší prostor.

CENA
č
180 K

velká 128
7 x 7 cm
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CENA
č
380 K

LÉČEBNÁ SŮL – KOUPEL, KTERÁ LÉČÍ

Sůl nad zlato! Objevte kouzlo vysoce kvalitních léčebných solí, které svým složením umí
ulevit nejen tělu fyzickému, ale i narušené psychice. Ano, jedině sůl dokáže pomáhat při více
jak 130 onemocnění. Užití nalézá v kuchyni, ale i při koupelích, masážích a dalších léčebných
procedurách.
Do každého dárkového balení soli je přidaná bylina, která svými účinky doplní kouzlo koupele. Více užitečných informací, rad a receptů o využití soli, např. při nachlazení, chřipce, pro
regeneraci sil, naleznete v našem magazínu pro rok 2019.

HIMALÁJSKÁ
RŮŽOVÁ SŮL S RŮŽÍ
Tato sůl obsahuje od 82 do 92
makroprvků a stopových
prvků. (Obyčejná kuchyňská
sůl pouze 2.) Patří tedy mezi
nejprospěšnější typy soli na
světě. Očišťuje organismus od
toxinů, obnovuje a reguluje
metabolismus vody a soli,
napomáhá regeneraci buněk,
omlazuje celý organismus,
uvolňuje svalové tkáně.
Významně ovlivňuje psychický
stav – nastoluje psychickou
pohodu,pomáhá při obtížích se
spánkem, při chronickém
únavovém syndromu.

ŽIVÁ MAGNÉZIOVÁ
SŮL S LEVANDULÍ

Tato sůl pochází z více jak
2 000 m hloubky. Obsahuje
množství magnesia, hoříčku
a mnoho dalších významných
minerálů.
Je vhodná při kožních, revmatických a zánětlivých potížích.
Pomáhá ženám v klimakteriu,
při léčbě ženských pohlavních
orgánů – záněty, hormonální
poruchy. Její optimální složení
pomáhá buňkám zlepšovat
látkovou výměnu a jejich
regeneraci. Má dezinfekční
účinky, reguluje srdeční činnost, chrání cévy a je významným protistresovým iontem.
Významně zmírňuje křeče
v lýtkách a stehnech, tupé
bolesti hlavy, závratě a pokles
koncentrace.

MOŘSKÁ SŮL
Z MRTVÉHO MOŘE
S HEŘMÁNKEM

Tato minerální sůl se získává
odpařováním vody z Mrtvého
moře. Obsahuje vysokou
koncentraci stopových prvků
a minerálů. Je velmi vhodná
k léčebným a kosmetickým
procedurám, jelikož se všechny
její složky snadno rozpouští jak
v olejových emulzích, tak ve
vodě. Přispívá ke zmírnění
kožních potíží – lupénka,
ekzémy, dermatitida, akné.
Uplatnění najde při zánětlivých
onemocněních, alergiích,
bolestech kloubů a svalů.
Pravidelné koupele zvýšují
imunitu, zmírňují napětí,
zbavují tělo stresu a celkově
obnovují sílu.
Po koupeli doporučujeme
30–40 minutový odpočinek.

200 g
CENA 98 Kč
kód SB1

150 g
CENA 98 Kč
kód SB2
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150 g
CENA 98 Kč
kód SB3

Blahodárná levandule
Levandulová aromaterapie

Levandulová směs první pomoci

Možnosti využití:
✽ Poranění a popáleniny – mírný stav
✽ Kašel, nachlazení, katar, zánět dutin, chřipka
✽ Děti a nemluvňata – vynikající zklidňující účinky během
drobných poranění na těle i duši
✽ Chřipková onemocnění, nachlazení, dětské infekční
choroby
✽ Bradavice, akné u dospívajících, menstruační akné
 ožní problémy – akné, drobné jizvy, ekzém
✽K
✽ S valové bolesti, revmatismus, ischias, artritida
 áněty, bodnutí hmyzem, vši, srdce, menstruace
✽Z
 lísňové onemocnění, bolesti hlavy
✽P
 ředoperační posílení organismu
✽P
 pruzeniny, výtoky, masáže pro relaxaci a celkový
✽O
odpočinek
✽ Vodní uvolňovací lázeň, klidný spánek, pročištění prostoru

mandlový olej
200 ml
200 409

200 ml
Cena
380 Kč

K PROV Ě
BE

TE

ČE

N Ý U Ž I VA

5 ml
Cena
240 Kč

mandlový olej
100 ml
200 419

ŘE

SKÝ VÝRO

Výjimečné spojení jemných energií levandule pravé, lavandinu a tea tree lékopisné kvality zaručuje blahodárné účinky při
odpočinku, relaxaci, ale i během nemoci, drobných úrazech,
nespavosti nebo psychických zátěžích.
Levandulový éterický olej, který vám nabízíme ve směsi
s tea tree, je prvotřídní lékopisné kvality. V této kompozici je
i levandule divoká, tzv. lavandin, která skvěle pomáhá a doplňuje účinky levandule pravé. Tea tree dodává směsi protiinfekční vlastnosti, mezi éterickými oleji má velmi málo konkurentů. Je naším milým úkolem vás s ním seznámit, protože
přírodní léčba je vždy daleko účinnější a hlavně prospěšnější
pro vaše tělo než složité chemické struktury alopatických
léků. Ty můžete v mnoha případech nahradit tímto olejem
(hlavně v počátcích nachlazení, mrzutosti, při drobných poraněních). Zároveň budete příjemně provoněni.
Levandule je synonymem klidné vytrvalosti a snadného sebevyjádření.
Levandule je nositelkou klidu a vyrovnanosti, klidné vyváženosti. Zklidňuje nervovou úzkost plynoucí z plachosti a rozpačitosti. Její univerzálnost a obrovská škála využití je pro
mnoho lidí nepochopitelná. Musíme však podotknout, že
tento úžasný potenciál různých aplikací jak na fyzické tělo,
tak hlavně na psychickou stránku člověka je daný její složitou strukturou, tedy chemickými aktivními reakcemi, které
v bylině probíhají.
Tea tree je synonymum pro sílu, odolnost a spolehlivost.
Tento éterický olej je atypický, neboť působí na tři organismy vyvolávající infekce: bakterie, plísně a viry. Má velmi silné imunostimulační účinky. Je-li naše tělo těmito organismy
ohroženo, zvyšuje tea tree jeho schopnost reakce. Imunostimulační schopnost tea tree je jedna z nejdůležitějších vlastností tohoto oleje. Je zvláště užitečná při nemocech, které
způsobují celkové oslabení organismu.

100 ml
Cena
220 Kč

LI 

MANDLOVÝ OLEJ

S LEVANDULÍ PRVNÍ POMOCI 200, 100 ML
Mandlový olej s levandulí první pomoci je vynikajícím masážním olejem pro problematickou pokožku. Působí antisepticky,
zaceluje drobné ranky na kůži, hojí akné.
Pro svoje účinky je vhodný při svalových bolestech, zánětech,
plísňových onemocněních. Napomáhá odbourávat bolesti hlavy, je výborný pro relaxační masáže a celkový uvolňující odpočinek.
Olej lze použít po koupeli na celé tělo, na obličej i dekolt. Vůně
a působení aplikované aromaterapie napomáhá celkovému
zklidnění a blahodárnému spánku. Doporučujeme používat
při celkovém imunitním oslabení organizmu, např. při chřipce
a nachlazení. Kompozice napomáhá nastartovat imunitní systém a dodává vnitřní sílu celému organizmu.

100% éterický olej - 5 ml
200 401

25 ml
Cena
260 Kč
Éterický olej
v rozprašovači - 25 ml
200 402

19

lEVANDULOVÁ kosmetika
Aromaterapeutickou kosmetiku obsahující 100% čistě přírodní éterické oleje jsme
včlenili do moderního pojetí přírodní kosmetiky, která spojuje využití energetické
aromaterapie a špičkového zpracování kosmetiky. Již při prvním použití naší kosmetiky
poznáte pozitivní sílu přírody, její léčebnou energii a vůni levandulových polí. Spojení
aromaterapie a kosmetiky do podoby, která by nejen léčila fyzickou stránku našeho
těla, vyživovala pokožku, ale zároveň měla schopnost emočně zklidňovat a uvolňovat
podvědomé psychické bloky, bylo výzvou, jak přiblížit našim klientům opravdový požitek
z magických vůní přírody. Tato kosmetická kolekce je vhodná pro ženy, muže i děti.
Všechny produkty této řady obsahují 100% čistě přírodní
éterické oleje z levandule pravé, levandule divoké a tea tree.
Cena č
240 K

VÝŽIVNÝ KRÉM LEVANDULE NA RUCE 100 ml
Krém obsahuje místo syntetických parabenů přírodní extrakt ze zimolezu
(Lonicera japonica, Lonicera caprifolium), který potlačuje růst bakterií a plísní. Výživný krém na ruce je jedinečnou hydratační směsí přírodních složek,
které zjemňují suchou a drsnou pokožku a zanechávají ruce jemné a vláčné.
Krém obsahuje výše zmíněné 100% čistě přírodní éterické oleje a tuk z kozího mléka, které je ideálním transportním prostředkem účinných látek do
hlubších vrstev pokožky. Obsahuje fosfolipidy, které jsou přirozenou součástí
buněčných membrán, a ceremidy, které tvoří mezibuněčný tmel v horní vrstvě pokožky.

ES

TE

LI 

Č

BALZÁM 30 ml
Zlepšuje hydrataci pleti, zvláčňuje, udržuje její pružnost a omezuje tvorbu vrásek. Je vhodný pro
všechny druhy pleti!
Složení: bambucké máslo, mandlové máslo, kakaové máslo, aloe
vera extrakt, kokosový olej, éterické oleje z levandule, lavandinu
a tea tree.
Cena č
125 K

Ý U ŽI VA

K Ý V Ý RO

K PROV Ě Ř
BE

EN

200 404

PLEŤOVÝ KRÉM LEVANDULE
S KYSELINOU HYALURONOVOU 50 ml
Tento obličejový krém obsahuje místo syntetických parabenů
přírodní extrakt ze zimolezu (Lonicera japonica, Lonicera caprifolium), který potlačuje růst bakterií a plísní.
Složení krému účinně ovlivňuje zklidnění a obnovení rovnováhy pleti. Zlepšuje její hydrataci, udržuje její pružnost, zvláčňuje a omezuje tvorbu vrásek. Obsahuje tuk z kozího mléka, výše
zmíněné 100% čistě přírodní éterické oleje, derivát kyseliny
hyaluronové, squalen a vitaminy rozpustné v tucích v přírodním
stavu. Obsahuje nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou, která
se dobře vstřebává do hlubších vrstev pokožky. KyseliCena č
na hyaluronová je přiroze480 K
nou součástí mezibuněčné
hmoty, váže na sebe vodu,
a tím obnovuje objem pleti
a viditelně vyhlazuje drobné vrásky. Tato „tekutina
budoucnosti“ urychluje tkáňovou obnovu a má zklidňující účinek.

200 414

200 403
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TONIZUJÍCÍ PLEŤOVÁ VODA
LEVANDULE 100 ml

VLASOVÝ KRÉM REGENERAČNÍ
150 ml

Tonizující pleťová voda obsahuje místo syntetických parabenů přírodní extrakt ze zimolezu
(Lonicera japonica, Lonicera caprifolium), který
potlačuje růst bakterií a plísní. Multifunkční,
hydratační, odličovací a čistící tonikum dokonale odlíčí pleť, odstraní i voděodolný make-up
a řasenku. Hydratuje a zklidňuje pokožku. Po
aplikaci je pleť svěží,
bez pocitu vysušení
a pnutí.
Obsahuje 100% čistě
přírodní éterické oleje
z levandule, lavandinu a tea tree, extrakt
z mořského planktonu, mořských řas, pomeranče, zklidňující
extrakt z vilínu virginského a panthenol.

Tento vlasový krém slouží ke snadnému rozčesávání vlasů po umytí. Vlasy regeneruje, na pohled jsou
zdravé a pružné. Jeho vlastnosti a účinky využijte
po trvalé ondulaci, barvení a odbarvování.
Krém doporučujeme používat pravidelně k našemu
sprchovému šampónu – po umytí i k zábalům.
Obsahuje bylinné extrakty a 100% čistě přírodní
éterické oleje z levandule, lavandinu a tea tree.

Cena č
150 K

200 413

Cena č
280 K
Cena č
300 K

200 408

SPRCHOVÝ GEL LEVANDULE 200 ml
Sprchový gel nedráždí, hydratuje a stabilizuje ochranný film citlivé
pokožky. Díky použitým 100% čistě přírodním éterickým olejům
z levandule, lavandinu a tea tree působí desinfekčně na mírně poškozenou pokožku a potlačuje růst mikroorganizmů, především
při nepříjemném pocení. Lze používat i pro intimní hygienu citlivých partií.
200 406
Cena č
300 K

SPRCHOVÝ ŠAMPON LEVANDULE 200 ml
Tento výrobek neobsahuje syntetické parabeny. Mikrobiální stabilita
šamponu je dosažena působením lipoaminocidů. Lipoaminocidy obsahují glycin, důležitou aminokyselinu pro tvorbu kolagenu. Rovněž
stabilizují ochranný film a potlačují růst mikroorganizmů. V použité
koncentraci působí proti tvorbě lupů. Jde o jemný a přitom účinný
prostředek na mytí vlasů a pokožky celého těla. Nedráždí, nevysušuje
a příznivě působí na stabilizaci ochranného filmu pokožky. Obsahuje
100% čistě přírodní éterické oleje z levandule, lavandinu a tea tree,
sušenou syrovátku z kozího mléka a lipoaminocidy. Čisté éterické oleje obsažené v tomto mycím prostředku působí desinfekčně. Sprchový
šampón je velmi účinný v boji proti vším a blechám. Přírodní složky
aromaterapie narušují vajíčka vší a blech ve vlasové pokožce. V akutních případech, v kombinaci se 100% čistě přírodním éterickým olejem v rozprašovači nebo oleji, lze velmi účinně a rychle zabránit výskytu těchto parazitů.

200 412

21

PARFÉM MAGIC
OF NATURE

Vůně je určena pro všechny ženy bez rozdílu věku, pro ženy, které si chtějí užívat své
ženství. Tato vůně podtrhuje podstatu vlastního Já. Tato vůně dokonale splyne s energetickým vyzařováním naší proměnlivé duše. Vůni můžete aplikovat přímo na pokožku,
ale vyzní velmi dobře i pokud si ji vnesete do své aury.

Praktické mini balení oblíbeného parfému vhodné
do kabelky nebo cestovního zavazadla.
Buťe krásná a voňavá vždy a všude.

10 ml
CENA 280 Kč
kód 999B

22

RŮŽOVÁ
VODA
zázrak přírody
Růžová voda je jednou z nejúžasnějších ingrediencí, kterou oceníte při své každodenní
péči o pleť a tělo. Jedna z nejstarších květových vod působí zjemňujícími, zklidňujícími
a léčivými účinky. Používá se přímo na pokožku a není ji třeba ředit. Málokdo ale ví, kde
všude nám může být prospěšná.
Problematická pleť s tvorbou akné
• Smíchejte růžovou vodu a šťávu z jednoho
citrónu ve stejném poměru. Aplikujte na obličej
a nechte působit cca půl hodiny. Smyjte vodou.
Po 2–3 týdnech používání pocítíte na vaší pleti znatelné změny. Růžová voda vás zbaví akné
a zredukuje skvrny a jizvy.
• Pleťová maska z okurky a medu – smíchejte nastrouhanou studenou okurku s dvěma lžícemi
medu. Přidejte dostatek růžové vody a umíchejte jemnou pastu. Před použitím omyjte pleť teplou vodou, osušte a aplikujte masku. Doba působení cca 15 minut. Pleť opláchněte a užijte si
pocit dokonalé čistoty. Používejte jednou týdně.
Růžová voda je skvělá i na jemné odličování
make-upu.

Kosmetika
• Růžová voda dokáže zachovat přirozenou rovnováhu pH vaší pokožky.
• Hydratuje, revitalizuje, zvlhčuje a tonizuje.
• Regeneruje a oživuje stárnoucí pleť, působí proti
jemným linkám a vráskám.
• Má antibakteriální vlastnosti.
• Ochlazuje pokožku.
• Je účinná v boji proti akné, dermatitidě a ekzémům.
• Pomáhá zmírnit jizvy a poranění.
• Má antioxidační vlastnosti. Pomáhá posilovat
buňky a regeneruje tkáně.
• Zlepšuje kvalitu vlasů.
• Pomáhá léčit drobné záněty vlasové pokožky
a lupy, které jsou způsobeny plísňovými infekcemi.
Péče o oči
Věděli jste, že čistou růžovou vodu můžete používat jako kapky do očí?
• Zmírňuje tmavé kruhy pod očima.
• Rozjasňuje zrak – především z důsledku smogu.
• Pomáhá čistit, ochlazovat a formou obkladu regenerovat unavené, oteklé a zesláblé oči.
Po opalování
Zklidňuje podrážděnou, spálenou a dehydratovanou pokožku.
Náš tip:
Rozmačkejte 10–15 lístečků Tulsi neboli bazalky
posvátné a přidejte 200 ml růžové vody.
Uchovávejte v lahvi s rozprašovačem a v lednici.
Přibalte ji do vybavení na lyžování. Využijte
ji při pobytu na horách.
Péče o rty
Přikládáme návod na výrobu jednoduchého
přírodního přípravku na rty (zdravá cesta k jejich
zabarvení do růžova).
• Červenou řepu nakrájejte na malé kousky, vysušte (i na slunci) a umelte na jemný prášek.
Přidejte čajovou lžičku růžové vody. Aplikujte
na rty. Smyjte po 15 minutách.

50 ml
CENA 145 Kč
kód 990 000
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VÝJIMEČNÁ KOSMETIKA
Kosmetická řada je sestavena tak, aby každá dívka pocítila kouzlo jemných rostlinek,
které v ní probudí ženskou přitažlivost a obohatí ji o krásnou jemnou vůni vzácných
éterických olejů. Soulad exklusivní kvality přírodní kosmetiky a energetické
aromaterapie vytváří z této kosmetické řady unikátní projekt, který vás okouzlí svojí
očistnou pulzující energií a jemností.
Obsahuje v sobě vnitřní oheň proměny, životodárnou moc slunce. Blahodárně působí
na psychickou stránku při pocitu studu, nejistoty. Éterické oleje obsažené v kompozici
této kosmetické řady dodávají ženám přirozenou krásu, přitažlivost a radost
z fyzična.
Hlavními složkami éterických olejů obsažených v této kosmetické řadě jsou:
PATCHOULI, POMERANČ, RŮŽE, GERANIUM, MANDARINKA, LEMONGRAS,
CEDR.
MANDLOVÝ OLEJ

VLASOVÝ KRÉM REGENERAČNÍ

Tento vlasový krém slouží k snadnému rozčesávání vlasů po umytí. Vlasy regeneruje, na pohled
jsou zdravé a pružné. Jeho vlastnosti a účinky
využijte po trvalé ondulaci, barvení a odbarvování.
Krém doporučujeme používat pravidelně k našemu sprchovému šampónu – po umytí i k zábalům. Obsahuje bylinné extrakty a 100% čistě
přírodní éterické oleje z patchouli, pomeranče,
růže, gerania, mandarinky, lemongrasu a cedru.

Špičková kvalita mandlového oleje v kombinaci
se 100% čistě přírodními éterickými oleji
z patchouli, pomeranče, růže, gerania,
mandarinky, lemongrasu a cedru obohatí váš
fyzický i duševní odpočinek po koupeli i masáži.
Je vhodný pro masáž celého těla, obličeje i dekoltu. Lze jej používat i do koupele nebo aplikovat
na pokožku celého těla místo krému.
Je vhodný pro každý typ pleti. Kůži velmi rychle
a kvalitně regeneruje,
zvláčňuje, vyživuje
100 ml
a hydratuje.
CENA 220 Kč
kód 200 703

150 ml
CENA 150 Kč
kód 200 704
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PRO ženy každého věku
SPRCHOVÝ ŠAMPON

Jemný, účinný sprchový šampón na mytí vlasů i pokožky celého těla dodá pokožce jemnost,
svěžest a dlouhotrvající vůni.
Nedráždí, nevysušuje a příznivě
působí na stabilizaci ochranného filmu pokožky. Vůně obsahuje pouze 100% čistě přírodní
éterické oleje z patchouli, pomeranče, růže, gerania, mandarinky, lemongrasu a cedru, které
pokožce dodávají kromě krásné
vůně také psychickou podporu,
radost ze života a podporují
přirozenou ženskou krásu.
Sprchový šampón je obohacen
o sušenou syrovátku kozího
mléka a lipoaminocidy.

200 ml
CENA 300 Kč
kód 200 702

30 ml
CENA 125 Kč
kód 200 706

BALZÁM - směs

přírodních másel se
100% esenciálními oleji

Zlepšuje hydrataci pleti, zvláčňuje, udržuje její pružnost
a omezuje tvorbu vrásek.
Vhodný pro všechny druhy
pleti!
Obsahuje bambucké máslo,
mandlové máslo, kakaové máslo, aloe vera extrakt, kokosový
olej.
Dále obsahuje 100% čistě přírodní éterické oleje: MANDARINKA, LEMONGRAS, CEDR,
PATCHULI, POMERANČ,
RŮŽE, GERANIUM.
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TONIZUJÍCÍ
PLEŤOVÁ VODA

Multifunkční, hydratační, odličovací a čistící tonikum dokonale odlíčí pleť, odstraní i voděodolný make-up a řasenku.
Hydratuje a zklidňuje pokožku.
Obsahuje přírodní extrakt ze
zimolezu (Lonicera japonica,
Lonicera caprifolium), který
potlačuje růst bakterií a plísní.
Pokožku hydratuje, zklidňuje,
napomáhá harmonizovat pleť
v období puberty.
Vůně je vytvořena pouze ze
100% čistě přírodních éterických olejů z patchouli,
pomeranče, růže, gerania,
mandarinky, lemongrasu a cedru. Mezi další důležité složky
tonizující pleťové vody patří
extrakt z mořského planktonu,
mořských řas, pomeranče,
zklidňující extrakt z vilínu
virginského a panthenol.
100 ml
CENA 280 Kč
kód 200 701

bylinné čaje s kořením
Pokud jste vyznavači kvalitních sypaných čajů a klidných chvilek, kdy si můžete dopřát
odpočinek a obejmout šálek s vonícím nápojem, pak je zde kolekce určená právě vám.

Naše čaje obsahují pouze čisté suroviny: byliny, sušené ovoce bez síření a koření. Vše s láskou
smícháno a nabaleno do dárkových krabiček. Zejména u příležitosti Vánoc, času hojnosti, lze
z této kolekce připravit i krásné dárkové balení 4 čajů s možností doplnění malé dekorace: vánoční ozdoba, vánoční pentlení, andílek atd. Kolekce čajů obsahuje mnoho významných vitamínů
a minerálů vhodných pro zimní období.

ČAJ HARMONIE

ČAJ HOJNOSTI

SLOŽENÍ:
Drcený badyán,
pomerančová kůra,
sušená jablka,
sušené hrušky,
drcená skořice,
ibišek súdánský,
drcený hřebíček,
celý koriandr,
citronela.

SLOŽENÍ:
Citrónová kůra,
černý bez plod,
sušená aronie celá,
rakytník plod,
kustovnice plod,
malé sultánky.

180 305 - 50 g

180 306 - 50 g

etiketa š. 60 mm, v. 90 mm krabička š. 83 mm, v. 150 mm, h. 55 mm

etiketa š. 60 mm, v. 90 mm krabička š. 83 mm, v. 150 mm, h. 55 mm

ČAJ SPOKOJENOST

ČAJ ŠTĚSTÍ

SLOŽENÍ:
Sušená jablka,
sušené hrušky,
drcená skořice,
drcený hřebíček,
koriandr,
ibišek súdánský,
citronela,
drcený badyán.

SLOŽENÍ:
Citrónová kůra,
sušená jablka,
rooibos,
meduňka lékařská,
lipový květ,
drcená skořice,
pomerančová kůra.

50 g
CENA
80 Kč

180 307 - 50 g

180 308 - 50 g

etiketa š. 60 mm, v. 90 mm krabička š. 83 mm, v. 150 mm, h. 55 mm

etiketa š. 60 mm, v. 90 mm krabička š. 83 mm, v. 150 mm, h. 55 mm
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BYLINNÉ ČAJE

PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

sestavené podle čínského principu pěti elementů
Bylinný čaj pro zklidnění

Bylinný čaj pro klidný spánek

Čaj užíváme během dne pro jeho zklidňující účinky. Podporuje soustředění, odbourává roztěkanost, zahřívá tělo.
Posiluje psychiku, uvolňuje nahromaděné emoce, uklidňuje
při úzkosti, pomáhá při koncentraci. Odbourává denní stres,
kladně působí při hektičnosti.
Pomáhá snižovat hyperaktivitu, podporuje soustředění.
Psychická podpora: SOUCITNOST, LÁSKA K SOBĚ. Psychické
projevy jedince při disharmonii:
nesoustředěnost, zlost, neschopnost vydržet si hrát s jednou věcí,
s jedním kamarádem. Potlačovaný
vztek, pláč, frustrace, slabé sebevědomí, neláska k sobě samému.
50 g

Čaj obsahuje byliny, které díky svým vlastnostem pomáhají
ve spánku uvolňovat svalové napětí, tím ho prohlubují. Jeho
účinky oceníme převším před spaním.Uklidňuje, uvolňuje
bolesti střev při přetrvávající zácpě, pomáhá prohlubovat
dech, podporuje činnost slinivky,
ulehčuje vykašlávání, harmonizuje trávení, odbourává zlost.
Psychická podpora: ÚCTA,
VĚDOMÍ SAMA SEBE.
Psychické projevy jedince při
disharmonii: dítě dlouho usíná,
odmítá jít spát, je neustále
aktivní, „uvízlost“ (děti s předčasným nebo komplikovaným
porodem – císařský řez). Nevy50 g
slovený žal nebo smutek.
200 304

200 301

Bylinný čaj pro pocit bezpečí

Bylinný čaj při nachlazení

Byliny v této směsi zmírňují projevy sklíčenosti, apatie
a rozptylují obavy. Podporují uvědomění si vlastní rovnováhy vůči okolnímu světu. Směs uklidňuje emoce, dodává pocit jistoty a bezpečí. Podporuje vlastní tvořivou sílu
a sebeúctu. Je výborná pro děti přecitlivělé a závislé na
rodině i pro děti postižené rozchodem rodičů nebo ztrátou
blízkého člověka. Tento čaj je vhodný pít pro svůj vlastní pocit bezpečí a lásky, protože každý z nás lásku potřebuje.
Psychická podpora: LÁSKA,
SEBEÚCTA.
Psychické projevy jedince při
disharmonii: obavy z neznáma,
neodůvodněný pláč, zakřiklost,
sklíčenost, pocity bezmoci. Dítěti chybí smyslová komunikace, dotyky, mazlení a něžnosti,
proto se cítí samo. Často na
50 g
sebe vztahuje vinu, např. ze
200 302
ztráty nebo rozkladu rodiny.

Byliny v této směsi pomáhají posilovat organismus po
fyzické i psychické stránce. Čaj doporučujeme pít při
nachlazení i k předepsané léčbě od lékaře. Možnosti využití: při pocitu chladu, rozmrzelosti, slabosti, spavosti.
Čaj výrazně podporuje obranyschopnost organismu při
vyčerpání.
Psychická podpora: MOUDROST, ODPOVĚDNOST
SÁM ZA SEBE. Psychické projevy jedince při disharmonii:
rozmrzelost, bezdůvodný pláč,
odmítání jídla, strach, podrážděnost, nespavost, nezájem,
nesoustředěnost, velká únava.

50 g
CENA
85 Kč

Bylinný čaj pro posílení imunity

30 g
200 305

Bylinný čaj pro radost

Byliny v této směsi podporují díky svým vlastnostem
obranyschopnost organizmu. Pomáhají zbavit tělo hlenů
jako zásobárny infekcí v těle, působí antibakteriálně a antivirózně. V počátku nemoci může čaj nahradit antibiotika. Je vhodný při jarních virózách (chřipka); v létě při otužování, koupání, zvyšování obranyschopnosti organismu
pro podzimní období; proti zimnímu nachlazení a virózám; po
celou zimu zvyšuje naši imunitu.
Psychická podpora: EMPATIE,
VLASTNÍ HODNOTA.
Psychické projevy jedince při
disharmonii: beznaděj, smutek,
nízké sebevědomí, problémy v rodině. Nízká sebedůvěra, ztráta
síly a vitality. Spavost, malátnost.

Čaj obsahuje byliny, které díky svým vlastnostem uvolňují
psychické a svalové napětí v těle, zbavují duši projevů agresivity a podrážděnosti. Zároveň zklidňují mysl a emoce. Čaj
napomáhá při neklidu, nepohodě a odbourávání zlosti, tlumí
bolesti hlavy, uvolňuje průdušky – tím zbavuje mysl smutku.
Má protibakteriální a protivirové vlastnosti.
Psychické projevy jedince:
Jedinci se projevují podle
okamžitého impulsu pravdivě
a upřímně, při nepochopení se
stáhnou zpět a nekomunikují. Při
silném návalu pocitu lásky jsou
vznětliví, až agresivní. Neví kam,
nebo komu lásku dát.

30 g
200 306

50 g
200 303

27

ŽENA V CYKLU
ŽIVOTA
Představujeme vám
ucelenou kolekci bylinných
čajů určenou pro ženy
a dívky. Zahrnuje
osvědčené recepty pro
posílení ženské vnitřní
krásy, vitality a psychiky
spojené s hormonálním
cyklem a s ním spojenými
potížemi.

Pohled do světa léčivých bylin je fascinující. Nám ženám usnadňuje návrat k vlastním kořenům
a posiluje tradiční pohled na život a jeho zachování. Vždyť kdo jiný než ženy by měly umět pečovat o své kořeny a pokusit se o návrat svého rodu do rovnováhy a jeho poselství dál přenášet
na své potomky.
V uspěchané době, kdy chybí čas na péči o vlastní tělo, představuje obřad přípravy a pití čaje
projev lásky k přírodě a především k sobě samému. Díky blahodárnému čaji máte možnost setrvat ve svém vlastním nitru a pečovat o sebe. Vnímejte proto vůni
čaje a jeho blahodárné účinky každým douškem. Udělejte si čas na
svůj vlastní „čajový rituál“, který vám pomůže uniknout z každodenních starostí. Otevřete okna a pusťte do místnosti čerstvý
vzduch. Vyberte příjemnou relaxační hudbu a teprve poté začněte vařit svůj léčivý čaj. Vdechujte stoupající páru a na chvíli hoďte
za hlavu veškerý stres. Tento čas je určený jen pro vás.
Samoléčba bylinkami je vhodná pro méně závažné stavy a k utišení symptomatické bolesti spojené s některými chorobami. Nicméně každé závažné, život ohrožující a dlouhodobé potíže či bolestivé příznaky by měly být léčeny odborně vzdělaným lékařem,
který dobře zná průběh onemocnění a ví, jak je léčit. Odbornou
péči doporučujeme i u těhotných a kojících žen, protože mnoho
bylinek může mít v tomto období nežádoucí účinky na matku
a plod. Z tohoto důvodu naše kolekce čajů „ŽENA V CYKLU ŽIVOTA“ není určena pro ženy těhotné a kojící!
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JÁ, ŽENA

silná a bolestivá
Kompozice čajů pomáhá při bolestivé a silné menstruaci.
Několik dnů před očekávanou menstruací pijte tři šálky denně. Menstruace má
po této přípravě nejen harmoničtější průběh, je také bezbolestná. Tento čaj je
skutečně zázračným prostředkem; pomohl již mnoha ženám, které dlouho prožívaly trápení s bolestivou menstruací, a dokonce i těm, které trpěly bolestmi
v důsledku myomů.
Čaj obsahuje následující bylinky:
Řebříček obecný list – staví a uvádí krvácení do souladu, reguluje menstruační cyklus, čistí krev, dezinfikuje. Podporuje činnost ledvin. Má protizánětlivé a hojivé účinky.
Kontryhel obecný nať – protizánětlivý, zastavuje krvácení, mírní přílišné krvácení při menstruaci, urychluje léčbu gynekologických zánětů,
zmírňuje klimakterické obtíže. Má močopudné účinky.
Mochna husí nať – má svíravé účinky, zastavuje krvácení, zpevňuje cévy,
tlumí menstruační bolesti.
Mateřídouška obecná kvetoucí nať – mírní menstruační potíže a bolesti, zklidňuje, navozuje psychickou pohodu. Pomáhá při nespavosti, má
antiseptické účinky, odbourává nervozitu.

30 g
CENA
55 Kč

200 517

HARMONIE
čistota

Gynekologické výtoky jsou častým problémem, se kterým ženy vstupují do ordinace gynekologické ambulance. Způsobují svědění a pálení. Nejčastěji jde o zánět způsobený kvasinkovými a plísňovými mikroorganismy. Poševní vlhkost je
v pořádku, ale pokud je provázena nepříjemnými pocity, jako je svědění, pálení,
zarudnutí, výtokem bělavé nebo výraznější barvy a dalšími obtížemi, mělo by
se přistoupit k řešení.
Tato čajová směs má preventivní a protizánětlivé účinky, pomáhá při gynekologických potížích, i jako podpůrný léčebný doplněk při akutních stavech.
Čaj obsahuje následující bylinky:
Šalvěj lékařská nať – bojuje proti virům, rozpouští hleny, má dezinfekční a protizánětlivé účinky, čistí krev, je účinná při gynekologických zánětech a obtížné menstruaci.
Měsíček lékařský květ – čistí krev, upravuje nepravidelnou menstruaci,
má antibakteriální a protiplísňové účinky. Působí jako antioxidant.
Kontryhel obecný nať – protizánětlivý, zastavuje krvácení, mírní přílišné krvácení při menstruaci, urychluje léčbu gynekologických zánětů,
zmírňuje klimakterické obtíže. Má močopudné účinky.
Přeslička rolní nať – má hojivé účinky, pročišťuje celý organizmus, zpevňuje cévy, má protinádorové a protirakovinné účinky.
Heřmánek pravý květ – má protizánětlivé a protibakteriální účinky, působí hojivě, odstraňuje menstruační bolesti.

200 512
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ŽIVOT JDE DÁL
menopauza/přechod

Ženy mnohdy vnímají menopauzu jako životní zlom. Přicházejí nové výzvy, šance a svoboda. Stejně jako při hormonálních změnách v pubertě i v přechodu dochází k fyzickým a psychickým turbulencím. I když přechod není nemoc, umí ženy potrápit. Kromě
nárůstu pocitů fyzických je neméně důležité i prožívání psychické. To vše je způsobeno pozvolným poklesem produkce hormonů, až
posléze (v důsledku nedostatku estrogenu) menstruace ustane. Tato čajová kompozice vám
může pomoci jak při nepříjemných stavech fyzických, tak i psychických. Podporuje vyrovnávání hladiny estrogenů, pomáhá při psychickém vyčerpání a poruchách spánku. Do vašeho
života dodá klid a harmonii.
Čaj obsahuje následující bylinky:
Šalvěj lékařská nať – bojuje proti virům, rozpouští hleny, čistí krev, je účinná při
gynekologických zánětech a obtížné menstruaci. Má dezinfekční a protizánětlivé
účinky.
Heřmánek pravý květ – má protizánětlivé a protibakteriální účinky, působí hojivě,
odstraňuje menstruační bolesti. Celkově zklidňuje.
Třezalka tečkovaná kvetoucí nať – má protibakteriální účinky, používá se při nepravidelné menstruaci, mírní křeče, čistí krev. Je vhodná při poruchách spánku a nervovém vyčerpání. Účinná při úzkosti, neklidu, psychickém napětí či depresi.
Kontryhel obecný nať – protizánětlivý, zastavuje krvácení, zmírňuje klimakterické
obtíže, mírní přílišné krvácení při menstruaci, urychluje léčbu gynekologických zánětů. Má močopudné účinky.
Řebříček obecný list– staví a uvádí do souladu krvácení, reguluje menstruační cyklus. Oživuje pravidelnou činnost ledvin, čistí krev, dezinfikuje. Má protizánětlivé
a hojivé účinky.
Smetanka lékařská kořen – posiluje funkci jater, podporuje odvádění žluči. Pomáhá
při poruchách menstruačního cyklu nebo s PMS, při hormonálních výkyvech v době
přechodu nebo při onemocněních spojených s výrazným nadbytkem estrogenů.
Maliník obecný list – posiluje imunitní systém, uvolňuje křeče. Podněcuje dozrávání
a uvolnění vajíčka. Staví krvácení, podporuje krvetvorbu, uklidňuje a uvolňuje napětí. Zabraňuje potratům a předčasným porodům. Posiluje vazivové a pojivové tkáně,
vyrovnává hladinu estrogenů. Má protizánětlivé účinky.

30 g
CENA
55 Kč

TOUHA

200 515

plodnost

Uvedená čajová směs je určena ženám, které přestaly užívat hormonální antikoncepci
a nyní chtějí v klidu něco udělat pro sebe a pro bezproblémové početí. Tato směs celkově
podporuje plodnost a harmonizační procesy v těle. Početí nového života však nesouvisí
pouze s fyzickým stavem budoucích rodičů, ale velmi důležitou roli hrají duševní a duchovní
vazby v rodině.
Čaj obsahuje následující bylinky:
Kontryhel obecný nať – je protizánětlivý, zastavuje krvácení, mírní přílišné krvácení při menstruaci, urychluje léčbu gynekologických zánětů. Má protizánětlivé účinky.
Má močopudné účinky.
Jetel luční květ – má protizánětlivé účinky, čistí krev, mírní nepříjemné jevy klimakteria, vyrovnává hormonální hladinu, povzbuzuje lokální prokrvení. Podporuje
činnost lymfatického systému, mírní nespavost a pocení. Má močopudné účinky.
Maliník obecný list – posiluje imunitní systém, uvolňuje křeče, má protizánětlivé
účinky. Podněcuje dozrávání a uvolnění vajíčka. Staví krvácení, podporuje krvetvorbu. Uklidňuje a uvolňuje napětí, zabraňuje potratům a předčasným porodům, posiluje vazivové a pojivové tkáně, vyrovnává hladinu estrogenů.
Meduňka lékařská nať a list – posiluje krevní oběh, upravuje menstruaci, tlumí
bolesti, působí proti křečím, mírní psychické vypětí. Má protivirové účinky.
Zlatobýl obecný nať – zeslabuje silné menstruační krvácení, podporuje správnou
činnost ledvin, pomáhá při onemocnění močového ústrojí. Má protizánětlivé účinky.
Pozitivně ovlivňuje citový život.

200 514

30

DOSPÍVÁNÍ
pravidelnost

Vnímání menstruace přebírá mladá dívka obvykle od matky. Pokud má matka problémy s menstruací, měla by při poučení klást
důraz na to, že jde o normální součást života každé ženy.
U mladých dívek, které začínají menstruovat, je nepravidelnost poměrně běžná. Tělo potřebuje nějakou dobu reagovat na rychlé
hormonální změny. Nepravidelné cykly tak mohou být součástí daného období. Tato čajová
kompozice napomáhá úpravě cyklu, chrání sliznice a uvolňuje napětí. Je vhodná nejen pro
období dospívání, ale také pro období počátku přechodu, kdy mírní psychický dopad hormonálních změn.
Čaj obsahuje následující bylinky:
Hluchavka bílá – květ – posiluje dělohu, mírně podporuje prokrvení pánevních orgánů, upravuje cyklus a menstruaci, především v případě dívek a mladých žen. Chrání sliznice, působí protizánětlivě. Zklidňuje svědění, uvolňuje křeče. Posiluje nervy.
Uklidňuje a uvolňuje napětí v pubertě a v letech přechodu.
Jahodník list – posiluje imunitní systém, uvolňuje křeče, má protizánětlivé účinky.
Podněcuje dozrávání a uvolnění vajíčka, staví krvácení, podporuje krvetvorbu, uklidňuje a uvolňuje napětí, zabraňuje potratům a předčasným porodům. Posiluje vazivové
a pojivové tkáně. Vyrovnává hladinu estrogenů.
Sedmikráska obecná květ – podporuje látkovou výměnu, působí protizánětlivě
a proti otokům. Tonizuje dělohu, podporuje menstruaci, uvolňuje křeče.
Meduňka lékařská list – posiluje krevní oběh, upravuje menstruaci, tlumí bolest,
působí proti křečím, mírní psychické zatížení. Vyznačuje se protivirovými a antibakteriálními účinky.
Kopřiva dvoudomá list – má protizánětlivé účinky, působí proti virům, zastavuje
krvácení, čistí krev, odstraňuje jedy z těla. Má vysoký obsah minerálních látek.
Heřmánek pravý květ – má protizánětlivé a antibakteriální účinky, působí hojivě,
odstraňuje menstruační bolesti, zklidňuje.
Mateřídouška obecná kvetoucí nať – mírní menstruační potíže a bolesti, zklidňuje,
navozuje psychickou pohodu. Pomáhá při nespavosti, má antiseptické účinky, odbourává nervozitu.
Upozornění: Heřmánek může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci.

30 g
CENA
55 Kč

VODA ŽIVOTA

200 516

lymfa

Lymfatický systém je nedílnou součástí imunitního systému. Je to jedinečný čistící systém odvádějící z těla ven škodliviny, které vznikají i při normální funkci organismu, ale i ty,
jež do něj vnikají z vnějšího prostředí vzduchem a potravinami. Jelikož je tento systém hlavním faktorem obranyschopnosti organismu, má rozhodující podíl na všech nemocech dnešní
doby. Složení čaje je vyvážené. Působí pozitivně nejen na lymfatický systém, ale zároveň
pročišťuje krev a podporuje detoxikaci.
Čaj obsahuje následující bylinky:
Přeslička rolní nať – má hojivé účinky, pročišťuje celý organizmus, zpevňuje cévy, má
protinádorové a protirakovinné účinky.
Měsíček lékařský květ – čistí krev, upravuje nepravidelnou menstruaci, má antibakteriální účinky, působí jako antioxidant, má protiplísňové účinky (přidaný do koupele
léčí záněty pohlavních orgánů).
Bříza bradavičnatá list – pomáhá čistit krev, podporuje detoxikaci organizmu, má
močopudné a dezinfekční účinky.
Jetel luční květ – má protizánětlivé a močopudné účinky, čistí krev. Mírní nepříjemné jevy klimakteria, vyrovnává hormonální hladinu, povzbuzuje lokální prokrvení,
podporuje činnost lymfatického systému. Mírní nespavost a pocení.
Meduňka lékařská list – posiluje krevní oběh, upravuje menstruaci, tlumí bolesti,
působí proti křečím, mírní psychické zatížení. Vyznačuje se protivirovými a antibakteriálními účinky.
Třezalka tečkovaná kvetoucí nať – má antibakteriální účinky, používá se při nepravidelné menstruaci, mírní křeče, čistí krev. Je vhodná při poruchách spánku a nervovém vyčerpání. Pomáhá při úzkosti, neklidu, psychickém napětí či depresi.
Heřmánek pravý květ – má protizánětlivé a antibakteriální účinky, působí hojivě,
odstraňuje menstruační bolesti, zklidňuje.
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200 511

PAPRSKY NADĚJE
bolest duše

Každý z nás může zažívat těžké chvíle, pocity úzkosti nebo smutku. Stavy
podrážděnosti a špatné nálady mohou být spojené také s cyklem a hormonálními změnami. Zklidnit vyčerpaný organizmus a posílit pocit bezpečí
vám pomohou bylinky vložené do této kompozice.
Odpočívejte a vychutnejte si svůj šálek čaje, nejlépe doma po práci. Čaj podporuje a posiluje klidný spánek.
Čaj obsahuje následující bylinky:
Meduňka lékařská list – posiluje krevní oběh, upravuje menstruaci. Tlumí
bolest, působí proti křečím, mírní psychické zatížení. Má protivirové a antibakteriální účinky.
Kozlík lékařský – mírní křeče, roztahuje cévy, tiší bolest hlavy. Celkově
uklidňuje, pomáhá při stresu, nervozitě a nespavosti.
Máta peprná – list – podporuje látkovou výměnu, mírní křeče a bolesti, tiší
bolest hlavy. Dezinfikuje, má antiseptické a protizánětlivé účinky
Chmel otáčivý šištice – pomáhá při nespavosti, zklidňuje nervovou soustavu. Upravuje menstruační cyklus. Působí sedativně, zmírňuje klimakterické
potíže.
Dobromysl obecná kvetoucí nať – zklidňuje nervovou soustavu, pomáhá
30 g
při nespavosti. Dezinfikuje organizmus, zklidňuje celé tělo. Má protizáCENA
nětlivé účinky.
55 Kč
Levandule lékařská květ – působí proti bakteriím, mírní bolest hlavy
a migrénu. Uklidňuje při nervozitě, nespavosti, depresích a dalších potížích
způsobených nervy. Působí proti křečím.
Třezalka tečkovaná kvetoucí nať – má antibakteriální účinky, používá se při nepravidelné menstruaci – mírní křeče, čistí krev. Je vhodná při poruchách spánku, nervovém vyčerpání. Pomáhá při úzkosti, neklidu, psychickém napětí či depresi.
Upozornění: Chmel otáčivý může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci. Třezalka může snížit účinnost
hormonální antikoncepce a vyvolat přecitlivělost na slunce. Levandule může ovlivnit schopnost koncentrace.

200 513

BYLINKOVÉ ŽVÝKÁNÍ
Naše žvýkačky se vyznačují
❦ příjemnou bylinkovou chutí bez
chemických ochucovadel,
❦ jsou jemně přislazeny stévií,
❦ neobsahují změkčovadla ani
přikrášlující vosk,

❦ bylinky jsou vpracovány
přímo do těsta, čímž si udržují dlouhotrvající účinek
a dobrou chuť po celou dobu
užívání.

10 ks
CENA 28 Kč
kód ZV 02

Ostropestřec

Dubová kůra

Hlavní složkou této žvýkačky je ostropestřec mariánský, který svými
účinky posiluje obranyschopnost organizmu, podporuje látkovou výměnu, má pozitivní a regenerující účinky na játra, stimuluje činnost žlučníku a podporuje trávení. V kombinaci
s dalšími bylinnými výtažky napomáhá zmírnit stres a deprese.

10 ks
CENA 28 Kč
kód ZV 01
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Hlavní složkou žvýkačky je dubová
kůra, která je známá svými účinky
přispívajícími k ochraně horních cest
dýchacích. Pozitivně působí proti paradentóze, virům a bacilům v ústní
dutině, přispívá k ochraně před zubním kazem. V kombinaci s dalšími bylinnými výtažky napomáhá zklidnění
a harmonizaci celého trávicího traktu.

ČAJ PRO HLUBOKÉ
UVOLNĚNÍ štěstí

ČAJ PRO RELAXACI

Dopřejte si krásné chvíle s čajem vonícím
po růžích. Spolu s lahodným aroma vás
přenese do zahrad plných slunce, do oázy
klidu a pohody. Čaj obsahuje vyváženou
kompozici bylin, která ztiší zaneprázdněnou
mysl, zlepší vaši náladu, přispěje k celkovému
hlubokému uvolnění a blahodárně zapůsobí
na celé fyzické tělo.

Pokud si chcete dopřát opravdovou relaxaci
a odpočinek po náročném dni, pak tento
čaj je určen právě vám. Jeho krásné aroma
a lahodná chuť vám navodí přímo očistný
duchovní rituál. Kompozice podporuje
harmonizaci celého organizmu, spánek
a klidnou mysl.

zklidnění

30 g
CENA 55 Kč

30 g
CENA 55 Kč

kód 200 518

kód 200 519

Čaj obsahuje
následující
bylinky:

Čaj obsahuje
následující bylinky:

růže květ, meduňka
lékařská list, měsíček
lékařský květ, citrónová
tráva, pomeranč květ.

levandule lékařská květ,
meduňka lékařská list,
mateřídouška obecná
kvetoucí nať, rooibos.

Mini čokoláda Šťastný den - 300 93
Mini čokoláda Krásný den - 300 94
Cena: 25 Kč

Doplňkový sortiment ze
stejné řady: mini čokoláda
(20 g) a vzorek čaje ve
skleněné lahvičce (2 g)

Vzorek čaje Štěstí - 200 519 A
Vzorek čaje Zklidnění - 200 518 A
Cena: 18 Kč
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sušené bylinky
Kopřiva dvoudomá

Meduňka lékařská

(Urtica dioica)

(Melissa officinalis l.)

Kopřiva je nenáročná bylina, která roste téměř
všude, především však na vlhkých místech. Mnozí z nás ji vnímají spíše jako plevel, který je zapotřebí vymítit ze zahrady. Ale to je velký omyl.
Listy kopřivy jsou bohaté na třísloviny, kyselinu křemičitou, slizovité látky, vitaminy a sloučeniny železa, vápníku a draslíku. Díky tomu je
použití kopřivy velmi rozmanité. Prospívá játrům, žlučníku a ledvinám. Podporuje činnost
slinivky a vaječníků, tvorbu mateřského mléka,
odstraňuje bolesti hlavy. Kopřiva má protizánětlivé účinky, působí proti virům, podporuje
metabolizmus, mírní průjmy. Má vynikající
močopudné účinky, rozpouští močové a ledvinové kaménky, mírní pocení. Napomáhá vylučování kyseliny močové z těla, tím mírní artritidu a dnu. Její blahodárné účinky mají vliv na
srdce. Podporuje oběhový systém, čistí krev,
bojuje proti chudokrevnosti, snižuje hladinu
cukru v krvi a zastavuje krvácení.

Meduňka lékařská s vámi soucítí v době neklidu, úzkosti a psychického vyčerpání – je plná
hojivé lásky.
Obsahuje silici, která má sedativní účinky: snižuje nervové napětí při stavech úzkosti, tlumí
bolest fyzickou i duševní. Čaj užívaný během
dne upravuje a harmonizuje činnost žaludku
přetíženého stresem a nezdravou stravou.
Harmonizuje stresové zátěže v energetické
oblasti žaludku a slinivky. Zlepšuje zažívání,
trávení, pomáhá při bolestech zažívacího traktu. Mírní bolest při menstruaci a klimakteriu.
Posiluje činnost srdce a krevní oběh.
Šálek teplého čaje ve večerních hodinách pomáhá při nespavosti a nočním neklidu.
Vedlejší účinky: Snižuje krevní tlak!

30 g
CENA
46 Kč

30 g
CENA
44 Kč

B01

B05
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VAŠI SPOJENCI PRO
FYZICKÉ I DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Lípa srdčitá

Mateřídouška obecná
(Thymus serphyllum)

(Tilia cordata)

Lípa je majestátní strom – vzpřímený a hrdý,
s bohatou a košatou korunou. Je posvátným
stromem Slovanů. Jeho dlouhověkost je fascinující. Může se dožít i více jak 700 let.
Pro její silnou pozitivní sílu nazývali naši předci lípu svatým dřevem. To používali na výrobu
oltářů v kostelích.
Účinné látky obsažené v květenství spolu s listem mají široké spektrum využití.
Pronikavá vůně lipového květu láká k přípravě
čaje. Jeho blahodárný vliv pocítíme při rýmě,
kašli, zánětu průdušek, angíně, chřipce. Je
dobrým pomocníkem při onemocnění močového ústrojí, má slabé protizánětlivé a močopudné účinky, uvolňuje a mírní křeče. Vyvolává pocení a snižuje teplotu. Podporuje chuť
k jídlu. Ředí krev – tím pozitivně a preventivně působí proti zápalu žil, infarktu a angině
pectoris. Psychicky zklidňuje a dodává pozitivní energii do naší psyché.
Lipový květ by proto neměl chybět v žádné domácnosti.

Skromná bylinka s velkých darem léčení roste
na slunných a teplých loukách a stráních. Nasbírané teplo ze Slunce i Země dodává do vaší
duše i vašeho těla. Její vnitřní slunce ocení každý, kdo potřebuje zklidnění, lásku a bezpečí.
Má mnohostranné použití nejen pro dospělé
a děti, ale především pro ženy.
Bylinka má silné protizánětlivé a antibakteriální účinky. Napomáhá při odkašlávání,
dezinfikuje sliznici dýchacích cest. Podporuje
vylučování žaludečních šťáv a upravuje správnou činnost celého trávicího traktu, žlučníku.
Odstraňuje nadýmání, zklidňuje stresem zatížené útroby, které dezinfikuje.
Koupel i čaj užíváme při revmatických bolestech, bolestech kloubů a končetin.
Mateřídouška zklidňuje psychiku, odhání
smutek a špatnou náladu. Mírní bolesti hlavy
a přináší slunce do bolavé duše. Odbourává
nervozitu a nespavost.
U žen mírní menstruační potíže a bolesti, redukuje menstruaci.
30 g
CENA
45 Kč

30 g
CENA
56 Kč

B03

B04
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Heřmánek pravý

Měsíček lékařský

(Chamomilla recutita)

(Calednula officinalis)

Tato bylinka má ráda volnost, svěží luční vítr
a jemné zacházení. Heřmánek vykazuje silné
protizánětlivé a antibakteriální účinky vně
i vnitřně. Pomáhá při rýmě a kašli, podporuje
pocení, zklidňuje podrážděný žaludek, odstraňuje plynatost a křeče trávicího traktu. Mírní
problémy močových cest. Pomáhá upravit stolici při zácpě i průjmu. Ničí streptokoky a stafylokoky, jako kloktadlo je vhodný při angíně
a zánětech v ústech, zaceluje a dezinfikuje ránu po vytržení zubu.
Heřmánek rozvine svoji sílu teprve po převaření, C-proazulen se přeměňuje na účinný azulen
až při vysokých teplotách.

Měsíček je květinka plná něhy a lásky. Miluje
sluníčko a spodní vláhu. Má mnoho pozitivních účinků.
Působí příznivě na játra, žlučník a ledviny. Napomáhá při léčbě astmatu, kašle, usnadňuje
odkašlávání. Má močopudné účinky, podporuje pocení.
Čaj z měsíčku pomáhá zlepšovat trávení, má
antibakteriální účinky.
Zklidňuje psychiku, dodává světlo do duše.
Patří mezi nejlepší preventivní i podpůrné léčebné prostředky při všech druzích rakoviny.
Příznivě působí na ženské orgány – upravuje
menstruaci a mírní bolesti.

30 g
CENA
48 Kč
30 g
CENA
52 Kč

B02

B06
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Jitrocel kopinatý

Přeslička rolní

(Plantago lanceolata)

(Equisetum arvense)

Vytrvalá bylinka se hojně vyskytuje na zanedbaných loukách, na okraji polí a podél cest.
Jitroceli se také říká hojílek, neboť látky v něm
obsažené ničí bakterie.
Je výborným prostředkem pro čištění krve,
tlumí silnou menstruaci a bílý výtok. Harmonizuje žaludeční šťávy, podporuje léčbu zánětu žaludku, střev a upravuje stolici.
Pomáhá při chřipce a nachlazení, čistí průdušky a plíce, usnadňuje léčbu zápalu plic a zánětu dýchacích cest, uvolňuje hleny. Jako kloktadlo je účinný při zánětech v dutině ústní a při
bolesti dásní.

Přeslička je zvláštní rostlinka, která roste na
naší Zemi více než 250 milionů let. Jejími předky jsou statné stromy obrovských rozměrů.
Je v ní zachována velká moudrost přírody
s mnoha léčivými účinky. Je jednou z nejlepších bylin, neboť zastavuje vnitřní i vnější
krvácení ran, hemoroidů a vnitřních vředů.
Je velmi účinná při různých potížích močových orgánů. Pomáhá rozpouštět kameny
v ledvinách a močových cestách. Současně čistí i cévy, zlepšuje krevní oběh, podporuje činnost srdce. Je výborná při léčbě revmatismu
a dně. Její pravidelné a dlouhodobé užívání
v malých dávkách může výrazně snížit riziko
vzniku rakoviny. Ve formě sedacích koupelí
pomáhá při bolestech zad. Jako kloktadlo léčí
záněty v dutině ústní. Tím že prokrvuje ledviny, dochází i k úpravě tlaku v očích. Pravidelným užíváním dochází ke zlepšení zraku.

30 g
CENA
45 Kč

30 g
CENA
44 Kč
B08

B07
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čokolády S PŘÁNÍM
• Naše čokoláda je unikátní.

•V
 yrábí se z těch nejlepších surovin.
•V
 ynikající chuť a krásné dárkové balení

potěší nejen vás, ale bude i krásnou pozorností pro vaše blízké.
•H
 ořká i mléčná čokoláda obsahuje kvalitní ekvádorské kakaové
suroviny. Kakaové boby obsahují přirozeně téměř z poloviny kakaové
máslo, které je nositelem výrazné čokoládové vůně a chuti.
20 g

CENA 45 Kč
kód 300 55

20 g
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publikace
• Krásný trhací poznámkový blok v květinovém designu,
30 listů s matným, lehce popisovatelným povrchem
• Pohádka, která přívětivou formou pomáhá dětem pochopit příchod a také
odchod z tohoto světa. Text provázejí milé ilustrace, které pomohou dětem lépe
vnímat souvislosti v textu.
Poznámkový
blok
CENA 39 Kč
kód 138

Pohádka
o duze
CENA 120 Kč
kód 133

Notes

tel: 725 762 825,

www.hannama

z

rum.c
hannamaria@cent

12.07.2018

ria.cz

9:22:31

1
notes 2018.indd

Publikace Žena
v cyklu života
CENA 38 Kč
kód 100

• Publikace vydaná jako průvodce k ucelené kolekci bylinných čajů určených ženám
a dívkám. Zahrnuje osvědčené recepty a rady pro posílení ženské vnitřní krásy,
vitality a psychiky spojené s hormonálním cyklem a s ním spojenými potížemi.
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mini čokolády
PRO POTĚŠENÍ
HOŘKÁ ČOKOLÁDA 70% , MLÉČNÁ ČOKOLÁDA 31% .
Velikost balení: š. 100 mm, v. 66 mm. Hmotnost 20 g.

CENA
25 Kč
20 g

ROZTOMILÁ MALIČKOST
pro vaše blízké.
MILÁ VZPOMÍNKA
na společné chvíle.
OBCHODNÍ DÁREK
jako připomínka, poděkování.
KOMU JE VĚNOVAT?
Potěší zaměstnance, obchodní
přátele, hosty,
stálé a věrné zákazníky.

AUTO ČERVENÉ – MLÉČNÁ – 300 97

DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ NÁKUP – MLÉČNÁ – 300 83

AUTO MODRÉ – MLÉČNÁ – 300 95

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ – MLÉČNÁ – 300 85

AUTO ZELENÉ – MLÉČNÁ – 300 96

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI NÁVŠTĚVU – HOŘKÁ – 300 84
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CENA
25 Kč
20 g

MARIA – MLÉČNÁ – 300 88

HODNĚ ZDRAVÍ – HOŘKÁ – 300 80

VÍLY U POTOKA – MLÉČNÁ – 300 86

HODNĚ ŠTĚSTÍ – HOŘKÁ – 300 81

MAGIC OF NATURE – HOŘKÁ – 300 87

HODNĚ RADOSTI – HOŘKÁ – 300 82

ŠŤASTNÝ DEN – MLÉČNÁ – 300 93

KRÁSNÝ DEN – MLÉČNÁ – 300 94
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vůně do prostoru
s antimikrobiální přísadou

Nová kolekce vůní do prostoru je vytvořena z luxusních vysoce kvalitních ingrediencí. Jsou bohaté na vůně
se zaručeným dlouhotrvajícím účinkem. Obsahují vysoký podíl přírodních složek. Tím je dosaženo špičkové kvality. Jsou vhodné pro veškeré prostory, které potřebujete osvěžit: domov, kancelář, ale i šatníky,
textilie, koberce, ložní prádlo. Prostor, který obýváte, dostane nový rozměr a voňavou tvář.

KOLEKCE WELLNESS PRO NAŠE NEJMENŠÍ
Vůně do prostoru DĚTSKÝ SVĚT je hravá, jemná. Zažijete s ní dobrodružství na každém kroku.
Je úžasná a neodolatelná – jako radost ze života.
Svojí hravostí a jemností podtrhuje jakýkoli prostor. Vaše děti si ji zamilují. A nejen ony.

Kolekce WELLNESS vůní do prostoru vytváří
podmínky k relaxaci – evokují pocit čistoty a celkově prostor harmonizují. Vůně jsou neutrální
a do prostoru vnáší tóny přírody s výrazným uvolňujícím účinkem.
VÁNEK – dovolí vám žít v souladu s přírodou.
Jemný vánek je prosycený světlem s klidnými
tóny zelených travin. Vůně vnáší do prostoru
vzdušnost, harmonii a odpočinek.
BAVLNA – doslova krémová vůně vás zahalí do
hebké pudrové, a přesto svěží a lehké vůně. Celý
prostor bude jedním hřejivým pohlazením, oázou
klidu a pochopení.
Neutralizant
150 ml
CENA 150 Kč
kód NT 116

Neutralizant
100 ml
CENA 150 Kč
kód NT 111

Neutralizant
150 ml
CENA 150 Kč
kód NT 117
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KOLEKCE FRESH

KOLEKCE
EAU DE PARFUM

Kolekce FRESH vůní do prostoru je sestavena
z esencí prvotřídní kvality. Obsahují vůně svěžích
citrusových plodů v kombinaci s esencemi, které
dodávají prostoru čerstvost a energii.

Kolekce EUA DE PARFUM vůní do prostoru nabízí luxusní pocit z prostoru. Je plná přitažlivosti,
kreativity a originality. Představuje symbol svobody, energie, lehkosti a poutavého místa, které
vás pohladí a vezme za srdce.
FREEDOM – jemná, neotřelá vůně pánského
charakteru podtrhuje prostor svojí elegancí, dodává mu osobité charisma a kreativitu. Do prostoru vnáší styl jedinečnosti a originalitu. Vůně
je jemná, vzdušná, evokuje luxus.
MAGENTA – nesmírně svěží vůně, plná energizujících tónů květin. Dodává prostoru optimismus, zaplavuje smysly romantickou vůní květin, jiskřivými tóny citrusové kůry a bergamotu.
Tato vůně je něžná a hodí se pro každý prostor,
který obývá žena.

CITRUS – osvěžující koktejl citrusů vás zahalí do svěžích tónů mořského vánku. Čisté linie
a jednoduchost podtrhnou prostor novou energií
a radostí.
GRAPEFRUIT S KARAMELEM – temperamentní tóny grepu dodávají prostoru noblesu, svěží
atmosféru a pocit čistoty a jiskření. Jedinečný
příval energie grepu uzemňuje vůně karamelu.

Neutralizant
100 ml
CENA 150 Kč
kód NT 115

Neutralizant
100 ml
CENA 150 Kč
kód NT 114

Neutralizant
100 ml
CENA 150 Kč
kód NT 112
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Neutralizant
100 ml
CENA 150 Kč
kód NT 113

repelentní
přípravky

Cena č
198 K 1

Cena č
130 K 1
DC
kód A

DP
kód A

ANTIPARAZITICKÁ DESTIČKA
DO POSTELE

CESTOVNÍ ANTIPARAZITICKÁ
DESTIČKA

●O
 BSAHUJE éterické oleje z pelargonie a citronely s vysokým podílem repelentní složky (Geraniol) odpuzující hmyz.
Tyto přírodní éterické oleje jsou pro parazity smrtelné. Navíc
svými blahodárnými účinky zušlechťují prostor příjemnou
vůní, která navozuje a podporuje klidný spánek.
● 100% ÚČINNOST DESTIČKY je laboratorně prokázána. U roztočů již po 8 hodinách, u štěnic již po 10 hodinách
a u zákožky svrabové po 24 hodinách po aplikaci. Aktivní
složky se uvolňují postupně a nepřetržitě po dobu minimálně
8 týdnů. Tím je zaručena dlouhotrvající účinnost pro hygienu
lůžka i pro klidný spánek. Destičku lze používat nejen v domácnosti, ale i ve veřejných budovách, nemocnicích, hotelích.
Je výborným pomocníkem během cest nebo při pobytu v neznámém prostředí.
●M
 INIMÁLNÍ ÚČINNOST je 8 po sobě následujících týdnů
od vyjmutí z originálního obalu. Účinnost lze prodloužit minimálně o 2 týdny, pokud výrobek po užití uchováte v originálním nepropustném obalu.
● NÁVOD K POUŽITÍ: Destičku vyjměte z aluminiového
obalu. Vložte ji do středové části postele mezi matraci a rošt.
Jako prevence vám vystačí 1 destička na 1 postel. V případě napadeného místa doporučujeme 2 destičky na 1 postel.
V tomto případě destičky umístěte na horní a dolní část pelesti.

● 100% ÚČINNÁ antiparazitická destička poskytuje okamžitou ochranu proti štěnicím, roztočům a svrabu. Jejich
přítomnost může vyvolat alergické příznaky a astma.
● OBSAHUJE éterické oleje z pelargonie a citronely s vysokým podílem repelentní složky (Geraniol) odpuzující
hmyz – tyto oleje jsou pro parazity smrtelné.
● 100% ÚČINNOST DESTIČKY je laboratorně prokázána. U roztočů již po 8 hodinách, u štěnic již po 10 hodinách a u zákožky svrabové po 24 hodinách po aplikaci. Aktivní složky se uvolňují postupně a nepřetržitě po
dobu minimálně 8 týdnů. Tím je zaručena dlouhotrvající
ochrana a hygiena zavazadla.
● MINIMÁLNÍ ÚČINNOST je 8 po sobě následujících týdnů od vyjmutí z originálního obalu. Účinnost lze prodloužit minimálně o 2 týdny, pokud výrobek po užití uchováte
v originálním nepropustném obalu.
● VÝBORNÁ OCHRANA před zavlečením výše vyjmenovaných parazitů do vašeho domova.
● NÁVOD K POUŽITÍ: Destičku vyjměte z obalu a vložte
ji do vnitřního prostoru zavazadla.
Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.

Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.
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NÁRAMEK HMT

PROTI KOMÁRŮM A KLÍŠŤATŮM

vysoký
repelentní účinek
> 85 %

Náramek s esenciálními oleji je účinný ochranný prostředek proti komárům a klíšťatům. Je vysoce efektivní proti komárům z řádu
Aedes albopictus, Culex pipiens, Anopheles gambiae a klíšťatům Ixodes ricinus, které by mohli způsobit zdravotní potíže. Repelentní
složka náramku se uvolňuje postupně, nepřetržitě a s dlouhotrvajícím intenzivním účinkem po dobu minimálně 4 týdnů.
Složení: Geránium (CAS No 106-24-1) 1,5% m/m (15 g/kg). Obsahuje: Geraniol, (R)-p-mentha-1,8-dine, Alpha pinene.
Doba použitelnosti: okamžitý účinek. Při běžném nošení efektivně působí minimálně 4 týdny po vyjmutí z obalu.
Výrobek má účinnost až 8 týdnů, pokud je při nepotřebě uložen v zakoupeném originálním obalu (nepropustném sáčku).
V infikovaných rizikových zónách se doporučuje měnit náramky každé 2 týdny pro udržení maximální účinnosti a též se doporučuje nosit 2 náramky na zápěstí a protilehlém kotníku. V nebezpečných
oblastech výskytu doporučujeme náramek měnit po 3–4 týdnech. Nošení náramku v rizikových
oblastech neznamená, že se nemají dodržovat doporučení lékaře.
Návod na použití: připevněte náramek na zápěstí a (nebo) kotník. Nastavitelná velikost.
Použítí: náramek je vynikající ochranný repelentní prostředek při vycházkách přírodou, ale
i doma, v práci nebo při pobytu na zahradě. Je vhodný i pro exotické pobyty. Náramek není
vhodný do vody. Účinky se tak výrazně snižují.
Bezpečnostní opatření: nepoužívejte u dětí mladších 3 let, u kterých je větší nebezpečí
sacího reflexu. Náramek můžete umístit na postranici postele, kočárek, na nosič dětí
aj., vždy mimo dosah dítěte. V případě požití se nesnažit o zvracení, ale okamžitě vyhledat lékaře a ukázat mu obal nebo štítek výrobku.
V případě nutnosti kontaktujte Toxikologické informační středisko –
tel.: 224 914 575, 224 919 293
Podmínky skladování: skladujte na chladném a suchém místě, chráněném proti přímým slunečním paprskům a mimo dosah tepelného zdroje. Uchovávejte
v původním obalu.

Dlouhodobě účinný repelentní
náramek s účinností AŽ 8 týdnů! ❋
❋ Výrobek má účinnost až 8 týdnů, pokud se náramek

Obsahuje éterické oleje z pelargónie
a citronelly s vysokým podílem
repelentní složky (Geraniol)
odpuzující hmyz.

nepoužívá a je bezpečně uložený ve speciálním nepropustném sáčku.

Biocidy používejte bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

Velikost 270 mm / nastavitelná
Váha náramku: 9 g

Cena č
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2
kód L
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MARKETING:
Hanna Maria Therapy
Sladkovského 767
530 02 Pardubice
tel.: 778 063 985
hannamaria.marketing@centrum.cz

VÝROBA A EXPEDICE:
Hanna Maria Therapy
17. listopadu 512
530 02 Pardubice
tel.: 725 762 825
hannamaria@centrum.cz

FIREMNÍ PRODEJNA:
Magic of Nature
Sladkovského 767
530 02 Pardubice
tel.: 608 684 126

www.hannamaria.cz

