A shop - Seznam kosmetiky
Výrobky, které nenajdete v seznamu můžete objednat v recepci A centra
Na aktuální dostupnost kosmetiky se dotazujte v recepci Acentra
Ceny kosmetiky se mohou měnit
NÁZEV
NOBILIS TILIA

CENA

POPIS PRODUKTU

Amorek mýdlo

159,00

Vyvážená směs éterických olejů mandarinky, mateřídoušky a neroli harmonizuje dětskou psychiku, pomáhá
zpracovat každodenní prožitky a zklidňuje před spaním. Obsahuje také rostlinný tuk Karité, který pokožku
zvláčňuje, hojí a chrání.

Bergamot

Hřebíček listy

Ylang Ylang 5ml

169,00

Palma růžová

10ml/129,00

Grepfruit 10ml

119,00

Citron 10ml

129,00

Borovice 10ml

129,00

Šalvěj muškátová 5ml

129,00

Eukalyptus citrovonný 10ml

119,00

Nard 5ml

10ml/259,00

Tymián 5ml

139,00

Cypřiš 10ml

119,00

Jakoubek 10ml

129,00

Anti Tabac

69,00

Svěží, sladce ovocná, dřevitobylinná vůně.Antidepresivní a antiseptický prostředek. Působí proti nadýmání,
proti svalovým křečím, snižuje teplotu. Pomáhá při střevních infekcích, depresích a nervozitě.
je silně antiseptický a prohřívající, posiluje trávení a působí proti infekcím v zažívacím a dýchacím ústrojí,
vhodný při únavě, zimomřivosti, průjmu, svalových, kloubních a neuralgických bolestech, posiluje a dodává
jistotu
Sladce květinová intenzívní vůně. Barva čirá až světle žlutá.Ylang - ylang se destiluje ve 4 kvalitách, které se
liší jemností vůně a cenou.Výrazně uklidňuje nervy, povznáší ducha, zchlazuje srdce a emoce (neklid,
nespavost, noční pocení, palpitace, tachykardie, ayrtmie, vysoký tlak), působí afrodiziakálně (impotence či
frigidita v důsledku nervového napětí či deprese). Odstraňuje bolesti různého druhu včetně bolestí při
onemocnění rakovinou.
Svěží, sladce růžová s jemným bylinným nádechem. Má zchlazující účinky a podporuje regeneraci kůže (akné,
suchý ekzém, lupénka, plísně), zchalzuje horkost v žaludku (gastridita, vředy, kyselost) a pomáhá při zánětech
v močovopohlavním ústrojí, palpitacích, úzkosti, nočním pocení
Příjemná svěží hořce kořenná vůně připomínající hořký pomeranč.
Stimuluje, osvěžuje, antidepresívum, reguluje funkci potních žláz.
Jeden z nejlepších olejů na celkové pročištění organizmu, rozpouští usazeniny (celulitida, obezita, žlučníkové a
močové kameny, cysty, arterioskleróza), stimuluje lymfatický systém, čistí žaludek a střeva (vředy, pálení
žáhy), osvěžuje.
Stimulující prostředek podporující tvorbu hlenu a utišující kašel.
Pomáhá při zápalu plic, nachlazení, kašli, astmatu, revmatu, infekcích močových cest.
Příjemná bylinná, sladce ovocná vůně, světle žlutá barva.
Významná silice těhotenství a porodu. Estrogenní účinky, genitální afekce u žen, bělotok, menopauza,
nervový relaxant, cystitida. Uvolňuje křeče, harmonizuje menstruaci, působí proti infekcím v močovopohlavním, zažívacím a dýchacím ústrojí, zmírňuje svalovou ztuhlost, bolesti a únavu, uvolňuje nervozitu,
migrénu, neklid a posiluje při nervovém vyčerpání.
Chladnější druh eukalyptu, který má osvěžující citronovou vůni, je oblíbený u dětí a používá se na výše
zmíněné potíže "horkého" typu tj. tam, kde je zánět, vyšší horečka a/nebo žlutý hlen při vykašlávání.
Jedná se o naprosto bezpečný éterický olej. Čistá himalájská příroda mu dodává jedinečnou vůni.
Intenzívní bylinná pronikavá vůně s fenolickým nádechem.Barva je červenohnědá.Významný olej posiluje
funkce celého organizmu, působí zejména proti infekcím v dýchacím, močovopohlavním a zažívacím systému,
posiluje srdeční činnost a krevní oběh, ulevuje při bolestech kloubů, rozptyluje melancholii, používá se při
plísňovém onemocnění kůže.
Dřevitá vůně připomínající cedr a vetiver.Městnání krve v žilách, vazokonstrikce , zajizvení. Neurotonikum,
harmonie, celkové zklidnění. Onemocnění dých cest. Imunostimulant. Léčba prostaty. Stimulant
hepatopankreatický.
Zklidňující olej z heřmánku římského a levandule úzkolisté pomáhá zmírnit bolest a ošetřit zánět dásní při
prořezávaní prvních zoubků. Používáme jej také při infekcích v ouškách a krku. Jemně jej vtíráme do dásní a
taky zvenku na tvářičku v místech, kde se zoubky prořezávají nebo do oblasti kolem uší (jemně potíráme ušní
boltce a jejich okolí) a krku. Při ústních infekcích (moučnivce) nanášíme přímo na dásně. Po případném
polknutí dochází k celkové harmonizaci trávení.
Neutralizuje pach cigaretového kouře. Má kořeněnou, citrusovou vůni.
Jedná se o směsi z přírodních esenciálních olejů. Jsou tvořeny tak, aby harmonizovaly vůni a účinek silic,
provoněly domov či pracoviště a navodily příjemnou atmosféru.
Olej je zajímavý výrazně regeneračními účinky. Je vhodný k ošetření pokožky po menopauze. Obsahuje velké
množství vitamínů A, B, E, D a sterolů (až 10%), které mohou být použity při léčbě artritických bolestí. Kvůli

Avokádový olej

250ml/259,00 zelené barvě a typickému aroma se jako masážní olej k samostatnému použití nehodí, ale v masážních

kompozicích udržuje pokožku vláčnou a hebkou. Při přecitlivělé pokožce může avokádový olej dobře nahradit
senzitivující oleje. Můžeme jej použít jako doplněk stravy, protože právě avokádový olej snižuje hladinu
cholesterolu v krvi a je výborný při poruchách močových cest.
Cedrové listí
Čaj pro těhotné ženy

139,00
49,00

Elemi

149,00

zmírňuje těhotenské nevolnosti a dodává tělu potřebné vitaminy a minerály
hojivý na pokožku, mukolytický

Flirt 10ml
Flirt 5ml
Geránium

10ml/249,00 hojivý na pokožku, zmírňuje klimakterické potíže

Heřmánek modrý v jojobě

20ml/299,00

Heřmánek římský v jojobě
Jasmín v jojobě

Jeho vůně příznivě působí při nespavosti, migréně, závratích, uvolňuje nervozitu a podráždění a je vhodný při
chudokrevnosti.
Jako důležitá rostlina ve starém Egyptě byl zasvěcen bohu Slunce Ra. Používá se zejména při bolestech hlavy,
20ml/299,00
migrénách a působí antidepresivně.
20ml/299,00

Jedle 10ml

169,00

Kananga

149,00

Kasie
Koupelový olej borovicový 200ml
Labael-hráz
Levandule 10ml
Litsea 10ml
Makový olej 250ml
Mandarinka 10ml
Mandlový olej jemný
Máta peprná USA 10ml
Meruňkový olej
Ochranný olej karotenový
Olivové mýdlo s kozým mlékem
Pačule 10ml
Péče při striích
Petitgrain 10ml
Pomeranč 10ml

129,00
299,00
20ml/169,00
169,00
129,00
299,00
169,00
200ml/159,00
159,00
250ml/299,00
500ml/259,00
89,00
179,00
200ml/429,00
129,00
149,00

významný olej s antidepresivními účinky, působí proti strachu a úzkosti, není vhodný v těhotenství
posilující při únavě, antiseptický na dýchací cesty
snižuje napětí a krevní tlak, působí sedativně
prohřívá a prokrvuje, zmírňuje bolesti z chladu
posiluje a je vhodný při nachlazení a dýchacích obtížích
masážní olej na hráz pro maximální vláčnost a prokrvení
všestranně zklidňující, hojivý na pokožku, analgetický
osvěžující, protiinfekční, posiluje koncentraci
zklidňující účinky na psychiku
uvolňuje napětí, harmonizuje, reguluje zažívání
Jemný tělový a masážní olej pro každodenní péči o pokožku novorozenců a malých dětí
protiinfekční, analgetický, posiluje nervy a zažívání
dodává výživu suché a citlivé pokožce, ideální pro masáže dětí
unikátní regenerace s beta karotenem a koenzymem Q10
působí příznivě na obnovu buněk pokožky, má hydratační účinky a posiluje imunitu
hojivý na pokožku, zklidňuje a posiluje při vyčerpání
zlepšuje pružnost pokožky, přispívá k hojení i prevenci strií při změnách tělesné hmotnosti
ulevuje při zažívacích potížích nervového původu
harmonizuje zažívání, dodává radost a optimismus

NÁZEV
Pupalkový olej

CENA

Důležitý olej pro prevenci a léčbu virových onemocnění (dýchací a střevní infekce), specificky působí na
neurotropické viry (opary, pásové opary, neštovice, moluska), posiluje imunitu (RS a HIV)

Ravensara bio
Regen.olej na křečové žíly
Rosa Canina krém
Rozmarýn 10ml
Rozmarýn 5ml
Růže v jojobě
Růžové dřevo
Santal 1ml
Skořice
Šampon Mandaria
Tea Tree extra 10 ml
Vetyver
Eucalyptus polybractea 10ml
Eucalyptus globulus 10 ml
Sampon na objem
Růžová voda
Dětský šampon
Mandlový olej
Jojobový olej
Palmový olej Carotino

200ml/389,00
50ml/309,00
139,00
109,00
20ml/369,00
10ml/189,00
209,00
10ml/249,00

antibiotický, protiplísňový, hojivý, posiluje imunitu
zchlazuje a zklidňuje, posiluje trávení a tělesnou výživu
protiinfekční na dýchací a močové cesty
protiinfekční na dýchací a močové cesty
s myrhou a pomerančem zpevňuje vlasy a podporuje jejich pružnost
pro zralou a suchou pleť, vhodná na regenerační a zklidňující obklady
s medem a heřmánkem šetrně myje dětské vlásky
269,00
a vyživuje vlasovou pokožku
250ml/339,00 výborný na masáže dětí i dospělých
250ml/489,00 zlepšuje odolnost pleti a zabraňuje tvorbě vrásek
500ml/259,00 unikátní regenerace s beta karotenem a koenzymem Q10

276,00
217,00
150,00
258,00

Borovice lesní

96,00

Citron italský 10ml

83,00

Eukalyptus australský

Eukalyptus radiata

Eukalyptus citrovonný

luxusní krém s bulharskou růží otto pro vitalitu a regeneraci každé pleti
všestranně posilující, podporuje tok energie a krevní oběh
všestranně posilující, podporuje tok energie a krevní oběh
výrazně harmonizuje psychiku a ošetřuje ženské menstruační potíže
podporuje krevní oběh, regeneruje pokožku
zklidňuje, zmírňuje napětí, má protizánětlivé účinky
silně prohřívá a posiluje, má protiinfekční účinky

149,00
199,00
119,00
119,00
259,00
169,00

EONÉ
Aeolus
Angels
Balzám na prsa
Beruška
Beruška

Čistící olej na pleť
Delfínek
Dětský olej s levandulí

POPIS PRODUKTU

250ml/499,00 regenerace problematické pokožky, nenahraditelný doplněk stravy

Balení obsahuje mušličku, křišťálovou skleněnou podložku a směs silic Aeolus pro lepší dýchání.
Olej určený na jemné masáže prsou po celé období kojení.
Balzám na zpevnění prsou a otužení bradavek před obdobím kojení, během něj i po něm.
Ochranný nepěnivý šampon nové generace.

Borové jehličí obsahuje pinosolvin – látku hubící různé bakterie a zastavující růst TBC bacilů. Olej napomáhá
koncentraci, má antiseptický účinek. Je vhodný při nachlazení, chřipce, zápalu plic, astmatu. Účinkuje na
revmatické a svalové únavové bolesti.Pinus Sylvestris - borovice lesní
Dle odborné literatury rozveseluje, osvěžuje a dodává energii. Rozjasňuje náladu. Podporuje kreativitu při
nedostatku podnětů, nechuti k práci, depresích, apatii a únavě. Má antiseptické, močopudné, potopudné a
pročišťující účinky, mírní nadýmání, snižuje krevní tlak. Dále snižuje horečku, uvolňuje křeče, ničí mikroby a
odpuzuje hmyz.

218,00
Olej pro čištění pleti i odličování. Hloubkově čistí, vyživuje a regeneruje.
100ml/166,00 Přírodní mycí olej pro každodenní hygienu dětí od nejranějšího věku bez omezení.
100ml/297,00 Olej pro uklidnění a ošetření po koupání či plavání a pro celkové masáže dětí.

Eukalyptus je dobrý na veškeré plicní problémy, pro vykašlávání (expektorans), při zánětu dutin, bolestech v
krku, je antiseptický na rány a pořezání. 2% emulze ve spreji zahubí 70 % stafylokoků v místnosti. Je
antivirální (spalničky, spála, herpes) a antispasmatický. Snižuje horečku. Posiluje při vyčerpání, podporuje
20ml/144,00 mentální koncentraci, snižuje bolest hlavy, působí proti průjmu i zácpě, vypuzuje střevní parazity. Hojí
popáleniny, poranění, jizvy, krvácení, léčí revmatismus. Dobrý repelent. Pro kojence do 1 roku používejte
pouze do aromalampy nebo do mističky s vodou. Do aromalampy, zvlhčovače vzduchu. Je vhodné dávkovat v
jemnějších koncentracích, ale po delší období. Lze přidat do koupele, do masážních olejů. Použití u dětí: do 6
měsíců nepoužívat, (pouze v akutním případě), nebo bezkontaktně, např. do mističky s vodou, jemné
odpařování pro čištění vzduchu. Od 6 do 12 měsíců 0,5 kapky, od 12 měsíců 1 kapku při obtížích.
Typická intenzivní pronikavá vůně. Má vynikající protiinfekční účinky, zejména v oblasti ORL, dýchacího a
močového systému a je rovněž účinný proti kožním infekcím, používá se zejména při akutních dýchacích
10ml/197,00
infekcích, je vhodnější v těhotenství a oblíbenější u dětí, lze jej použít ve velmi nízké koncentraci již od 9.
týdne věku dítěte.
10ml/119,00 chladnější druh eukalyptu, který má osvěžující citronovou vůni, je oblíbený u dětí a používá se na výše

Gabriella

273,00

Gel na nohy

246,00

zmíněné potíže " horkého" typu tj. tam, kde je zánět, vyšší horečka a/nebo žlutý hlen při vykašlávání
Masážní gel působící zejména na celkové posílení pánevního dna a na zlepšení stavu jizev
Gel na unavené nohy, pro prevenci prasklin na patách, plísni pokožky nohou a na zatuhlé, unavené svaly.

Geránium

151,00

Tlumí zánětlivé procesy v ranách (popáleniny, všechny typy vředů, pásové opary, afty, zánět jazyka,
stomatitida, oční zánět, zabraňuje tvorbě jizev). Léčí bolesti v krku (inhalace, zábaly). Velmi výrazné účinky
má na nervový systém (deprese, nervové napětí). Působí mírně diureticky, proti průjmu, tuberkulóze,
vnějšímu i vnitřnímu krvácení. Pomáhá při obličejové neuralgii a suchých ekzémech. Užívá se jako repelent
(účinný proti vším a roupům). Má harmonizující účinky a vyrovnává emocionální extrémy. Není vhodné jej
používat v prvních 3 měsících těhotenství a pak jen ve velmi nízké koncentraci pod dohledem zkušeného
aromaterapeuta.

Gravita koupelový olej

231,00

Působí proti únavě, zlepšuje náladu. Zabraňuje vysoušení pokožky a podporuje její elasticitu. Obsahuje
přírodní vitamín E. Pomáhá tělu i mysli radostně přijmout stav těhotenství. Upozornění: Bezprostředně po
koupeli se nevystavujte přímému slunci.

Grepfruit

10ml/82,00

Heřmánek v jojobě BIO

221,00

Impuls fialka

178,00

Imuna koupelový olej

301,00

Jasánek

157,00

Jasmín v jojobě

10ml/184,00

Jedle 10ml

105,00

Jojobový olej přivítání
Květová voda Růže

159,00
146,00

Grapefruit - Citroník největší - Citrus paradisi, Florida
Je dobrý k dezinfekci, detoxikaci a k osvěžení vzduchu. Působí antidepresivně, stimuluje a osvěžuje.
Literatura uvádí, že heřmánkový olej je ideálním protialergickým, protiinfekčním a protibolestivým
prostředkem pro pleť, sliznice a dýchací cesty. Pomáhá uklidnit žaludeční obtíže, menstruační nevolnosti,
bolesti svalů a revmatické bolesti, přetíženým nervům a duši.
dynamická esence Velmi posilující pro nervy, odbourává strachy.
Koupelový olej pro období těhotenství, pro děti i dospělé lze používat i jako voňavý sprchový olej.
Jasánek čistí vzduch v místnostech nejen v období chřipek a nachlazení
Používá se jako pleťový olej, parfém, do masážního oleje. Jasmín je afrodiziakální, posiluje sebevědomí,
pomáhá realizaci plánů. Přináší uvolnění při předmenstruační tenzi a během menstruace. Ulevuje svíravému
napětí srdečního svalu. Pročišťuje dýchací ústrojí i kůži, pomáhá při porodu.
Jedlová silice má antiseptické účinky, ředí hleny, posiluje prokrvení a proto je ráda používána při prochlazení
nebo i při svalovém napětí. Je oblíbenou vůní do sauny, čistí a dezinfikuje dýchací cesty. Na duchovní úrovni
přináší vůně čistotu myšlenek, posiluje schopnost koncentrace. Při použití v aromalampě čistí a občerstvuje
vzduch.
Čistý přírodní olej pro miminko do porodnice.
Je prospěšná pro osvěžení, psychické a energetické posílení maminky v průběhu porodu.

NÁZEV
Lálium
Lesní balzám

CENA

Levandule 10ml

159,00

Mandarinka červená 10ml

129,00

Mandarinka červená 5ml

Mandlový olej

Manuka

Manukový gel

POPIS PRODUKTU

50ml/187,00 Mast pro zklidnění a ošetření pokožky podrážděné pocením a vlhkostí
142,00
Je vhodný na masáže zad a hrudníku, také pro úlevu svědivé pokožky.

Pro relaxaci, odpočinek, rodinnou koupel. Jemný regenerační olej účinný na psychiku, tělo i emoce. Levandule
je vhodná jpro zklidnění při psychických a citových obtížích. Pomáhá udržovat pokožku zdravou. Má
mimořádnou schopnost regenerovat kožní buňky. Je užitečná při poštípání hmyzem. Uvolňuje napětí při
menstruaci, zklidňuje rozbouřené emoce.
Vhodný olej pro uvolnění napětí, při melancholii a smutku. Osvěžuje a uvolňuje. Působí proti svalovým křečím
a je příjemným osvěžením při bolestech hlavy. Úžasný je také při přepracovanosti. Můžeme si kápnout 2
kapky oleje přímo na dlaň, rozetřít a inhalovat. Pozor, nepřikládejte ruce na oči, ale pouze před ústa a nos.

Vhodný olej pro uvolnění napětí, při melancholii a smutku. Osvěžuje a uvolňuje. Působí proti svalovým křečím
a je příjemným osvěžením při bolestech hlavy. Úžasný je také při přepracovanosti. Můžeme si kápnout 2
kapky oleje přímo na dlaň, rozetřít a inhalovat. Pozor, nepřikládejte ruce na oči, ale pouze před ústa a nos.
Olej z jader mandloně sladké je vynikajícím přírodním prostředkem pro ošetření a zklidnění citlivé dětské
pokožky, a to již od prvních dnů po narození. Zvlhčuje, zvláčňuje, chrání, ošetřuje
100ml/132,00 a regeneruje. Můžete ho používat po plavání, koupání, po pobytu na sluníčku, k masážím. Jeho klidnící účinky
jsou pohlazením na kůži celého těla. Je vhodný na suchou pleť, zlepšuje akné a ekzémy. Výborný na masáže po určitou dobu zanechává kluzkou vrstvičku.
72,00

210,00

13ml/44,00

Literatura uvádí, že manuka vykazuje silné antimikrobiální účinky proti mnoha druhům bakterií, virů a plísní.
Literatura uvádí, že proti Staphylokokku a Streptokokku působí ještě silněji než čajovník. Manuka a čajovník
společně poskytují velmi široké spektrum rostlinné antivirové a antibakteriální ochrany. Kůží a sliznicí je
manuková silice velmi dobře snášena. Je vynikající při akné, doporučuje se i při ekzémech, zánětech dásní, ale
i při alergických a revmatických obtížích. Na jemné psychické úrovni posiluje manuka vegetativní nervový
systém, doporučuje se při psychosomatických obtížích, stresu a vnitřní nestabilitě.
Gel obsahuje manukovou
a čajovníkovou silici. Účinky manuky jsou velmi podobné účinkům čajovníku (tea tree), má však širší spektrum
účinnosti a je jemnější. Pokožka gel velmi dobře snáší. Je úlevou při akné, svědivosti,, ekzémech
a plísni pokožky, také na masáže kloubů.
Připravuje hráz na porod – zlepšuje elasticitu a pružnost tkáně. Dodává nastávající mamince odvahu a sílu k
porodu, uklidňuje její psychiku.
Při pravidelném používání snižuje ririko vzniku strií.

Masážní olej na hráz

141,00

Masážní olej strie

321,00

Máta peprná

85,00

Medvídek

148,00

Motýl

116,00

Nosní olej
Perlička

110,00
39,00

Petitgrain

10ml/91,00

Pleťový olej růže-jasmín

0,8ml/28,00

Pomeranč sladký

10ml/119,00 protikřečových olejů, který pomáhá při žaludeční nevolnosti a podporuje vylučování žluči (zažívací bolesti,

Je to silný olej, který je potřeba používat velmi opatrně (možno používat až u dětí starších 6 let). Velmi účinně
posiluje žaludek (nevolnost při cestování, průjem, špatné trávení). Pročišťuje a osvěžuje mysl, při přepětí,
bolestech hlavy, starostech. Požívá se při nachlazení, zahlenění, bronchitidě, kašli, chřipce, ucpání a zánětech
dutin, ale i nechutenství. Vyvolává pocení. Celkově osvěžuje a stimuluje.
Hydrofilní olej pro přípravu mycí emulze. Medvídek, společně s ubrousky Perlička, je přírodní, zdravou
a nedráždivou variantou k vlhčeným, navoněným, konzervačními látkami napuštěným ubrouskům, které se
dnes běžně používají. Je to naprosto přírodní mycí olej
s ochrannými účinky. S Medvídkem bude pokožka zadečku lépe odolávat vlhkému prostředí, protože
obsažené rostlinné oleje zachovávají a posilují její přirozený ochranný lipidový plá
Masážní olej na prsa nejen v období kojení. Působí jako prevence u žen každého věku. Je určen k šetrným
masážím prsou žen i mimo těhotenství, zlepšuje elasticitu
a pevnost kožní tkáně. Podporuje hydrataci a má vliv na celkové zklidnění. Velmi jemně vyrovnává psychiku
ženy
a tím ji posiluje.
Olej zklidňuje podrážděnou pokožku v okolí nosu.
Biologicky snadno rozložitelné ubrousky 50ks.
Citrus aurantium subsp. Amara - petitgrain (pomerančové listí),Paraguay
Petitgrainová silice se získává parovodní destilací listů a větviček z pomerančovníků. Je uklidňující silicí,
přináší čistotu do emocí, je velmi dobrým klidnícím olejem při emočních obtížích, posilluje koncentraci. Do
aromalampy například ve směsi s grepfruitovou silicí.
Exkluzivní olej vhodný pro všechny typy pleti.
Svěží typická pomerančová vůně. Má jemnější vůni než pomeranč hořký a podobné účinky. Jeden z hlavních

Posilující koupel
Pulzní olej fialka

92,00

Ravensara

5ml/197,00

Rozmarýn

91,00

Růže v jojobě 5ml

169,00

Ředící lahvička
Ředící lahvička velká
Sant

23,00
165,00

Šalvěj muškátová

117,00

Tangerinka

74,00

Tea tree

10ml/99,00

Tymián

219,00

Vánoce

133,00

Větříček

140,00

zvracení, pálení žáhy, podrážděný tračník, bolesti hlavy), ulevuje při neklidu, úzkosti, depresi. Velmi dobře se
hodí pro děti a těhotné. Vůně sladkého pomeranče harmonizuje psychiku dětí.
Posilující koupel pro přípravu k porodu. Posiluje sebedůvěru, přináší uvolnění.

Vůně je kafrová, teplá, lehce lesní. Olej je velmi protivirový, používá se proti chřipce, při infekcích dýchacích
cest, na pročistění dutin. Zmírňuje menstruační bolesti a upravuje nepravidelnou menstruaci. Olej je
bezpečný při používání na kůži, a proto je vhodný k léčbě oparů, pásových oparů i genitálních oparů – herpes.
Uvolňuje svaly a je považován za mírné analgetikum. Působí příznivě na psychiku – zlepšuje koncentraci,
náladu, zmírňuje stres a pomáhá při nedostatku odvahy.
Rosmarinus officinalis - rozmarýn obecný, Literatura uvádí: Rozmarýna přínáší teplo, je aktivující silicí,
posiluje nervy a mozek. Posiluje krevní oběh a činnost srdce, pomáhá při stagnaci toku lymfy a otocích. Je
vhodným olejem pro zahřívající masáže sportovců, při revmatizmu a bolestech svalů. Je srdečním a jaterním
tonikem. Zvyšuje krevní tlak, proto není vhodná při sklonu k vysokému tlaku. Nepoužívat v těhotenství, ale
tento esenciální olej lze využít pro porod.
Růže je královnou mezi oleji. Podporuje ženskost, citovost, plodnost. Hojí i hluboké rány na citové úrovni.
Zklidňuje při nespavosti.
Lahvička se sprejem pro přípravu mycí emulze
Masážní olej na bříško maminky v šestinědělí.
Salvia sclarea - šalvěj muškátová. Literatura uvádí: Uklidňuje, uvolňuje napětí a křeče, včetně křečovitých
obtížích při menstruaci. Rozpouští zahlenění, smutky, 'srdeční štíty', ženská silice pro pomoc při
menstruačních cyklů, pomáhá ženskému organizmu, protože harmonizuje bioligický rytmus, pomáhá v
klimakteriu. Po chřipkovém onemocnění tonizuje, má antiseptické účinky, může být užitečná při bronchitidě a
astmatu, také při pěstění suché a zánětlivé pleti.
Citrus reticulata, Brazílie
Účinkuje proti zárodkům různých druhů bakterií, virů a plísní, byly zaznamenámy dobré výsledky při
zánětlivých procesech v oblasti krku, dásní, poševní sliznice, při prochlazení, na akné, oparech. Čajovník
údajně stimuluje obranyschopnost organizmu
Intenzívní bylinná pronikavá vůně s fenolickým nádechem.Barva je červenohnědá.Významný olej posiluje
funkce celého organizmu, působí zejména proti infekcím v dýchacím, močovopohlavním a zažívacím systému,
posiluje srdeční činnost a krevní oběh, ulevuje při bolestech kloubů, rozptyluje melancholii, používá se při
plísňovém onemocnění kůže.
Směs silic s nádhernou vůní pomeranče, vanilky, anýzu a skořice navodí tu pravou vánoční atmosféru.
Masáže tímto olejem ulevují při nadýmání.
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Ylang Ylang

269,00

POPIS PRODUKTU
Cananga odorata var.genuina - Ylang - ylang, Komory. Literatura uvádí: V překladu - květina květin.
Antidepresevní, antiinfekční, protizánětlivý, protiparazitní, hypotenzní, uklidňuje, sexuálně posiluje. Tradičně
je využíván při impotenci a frigiditě. Obecně se též používá také při strachu, napětí a nervozitě. Při použití v
aromalampě používejte pouze malá množství 1 - 2 kapky. Silici je možné přidávat do koupele nebo do
masážních olejů, ale vždy v jemné koncentraci.

WELEDA
arnika gel

169,00

Arnikový gel uleví bezprostředně při bolestech svalů po nadměrné námaze, po vzniku modřiny či výronu.
Mírní vznik otoků, urychluje hojení. Nanášíme opakovaně na postiženou oblast až do odeznění bolesti.

čaj pro kojící ženy

129,00

dětský krém

169,00

dětský zubní gel

129,00

jehličnanová koupel uvolňující

339,00

Čaj pro kojící ženy Weleda podporuje tvorbu mateřského mléka a příznivě působí na zažívání kojence. Směs
certifikovaně ekologicky pěstovaných rostlin ve 100% BIO kvalitě nezatěžuje organismus matky ani dítěte.
Měsíčkový dětský krém Weleda je vhodný pro každodenní běžnou péči o pokožku těla i obličeje. Čistý
mandlový a sezamový olej vyživují pokožku a podporují její přirozené funkce, včelí vosk a tuk z ovčí vlny
podporují hydrataci pokožky, výtažky z měsíčku lékařského ve 100% BIO kvalitě mají hojivé a zklidňující
účinky.
Nepěnivý zubní gel účinně předchází vzniku zubního kazu na principu odstranění zubního plaku pomocí
přírodních čisticích substancí. Výtažek z měsíčku lékařského ve 100% BIO kvalitě s protizánětlivými, hojivými a
antibakteriálními účinky prospívá zdraví dásní i celé ústní dutiny.
Tuto koupelovou přísadu si zamiluje každý, kdo rád chodí lesem. Vůně čistých éterických olejů z ušlechtilých
jedlí a smrků vám pomůže utřídit myšlenky a dojít zklidnění.

kojecký olej

289,00

kojenecká koupel s bylinami

289,00

Kojenecká měsíčková koupel

289,00

kojenecký krém

189,00

kojenecký šampon

289,00

levandulová koupel zklidňjící

339,00

měsíčkové mléko

260,00

měsíčkové mýdlo

129,00

měsíčkový dětský olej

289,00

Ideální pro každodenní péči zejména po koupeli. Chrání a vyživuje přirozeným způsobem jemnou kůži
novorozenců, kojenců i starších dětí s extrémně citlivou pokožkou. Sezamový olej ve 100% BIO kvalitě chrání
před vysušením, výtažek z ekologicky pěstovaného měsíčku lékařského má zklidňující a antibakteriální účinky.
Nepěnivá koupel posiluje přirozenou ochrannou funkci pokožky. Výtažky z mateřídoušky podporují zdraví
dýchacích cest, proto je koupel vhodná zejména v zimním a podzimním období. Koupel navíc navozuje klidný
spánek a má celkové zklidňující účinky.
Jemná nepěnivá koupelová přísada má šetrné čistící a jemné pěsticí účinky. Sezamový olej z kontrolovaného
ekologického zemědělství a čistý mandlový olej chrání pokožku před vysušením, dodávají jí tuk, který ztrácí
pokožka působením vody.
Měsíčkový kojenecký krém Weleda účinně chrání citlivou pokožku v oblasti zadečku před vznikem opruzenin.
Výtažky z certifikovaně ekologicky pěstovaného měsíčku lékařského ve 100% BIO kvalitě mají zklidňující a
hojivé účinky i na již vzniklé opruzeniny.Mandlový a sezamový olej pěstí a regenerují jemnou dětskou
pokožku.
Měsíčkový dětský šampón je vhodný na mytí vlasů i sprchování celého těla. Přípravek je obzvlášť šetrný k
očím – běžně nezpůsobuje pálení. Hodnotný mandlový a sezamový olej vyživují a jemně pěstí dětskou
pokožku.
Sníte často o slunci u Středozemního moře? Pak si zajisté oblíbíte jedinečnou vůni levandulové zklidňující
koupelové přísady od Weledy. Dopřejte si ji v plné teplé vaně, uvolněte se a zklidněte své zjitřené smysly.
Měsíčkové pěsticí mléko Weleda hydratuje a chrání dětskou pokožku. Dobře se roztírá, rychle se vstřebává,
zanechává pokožku hebkou a vláčnou. Výtažek z ekologicky pěstovaného měsíčku lékařského ve 100 % BIO
kvalitě mají na kůži zklidňující, hojivé a protizánětlivé účinky.
Obzvlášť jemné mýdlo s výtažky z květů měsíčku a heřmánku bez problémů snáší nejen citlivá pokožka dětí,
ale i dospělých s atopickým ekzémem. Dobře se osvědčuje i při potřebě častého mytí rukou.
Měsíčkový dětský olej je vhodný pro každodenní péči o pokožku těla – zejména po koupeli. Mandlový olej
udržuje dětskou pokožku hebkou a chrání ji před vysušením. Výtažky z ekologicky pěstovaného heřmánku a
měsíčku lékařského ve 100% BIO kvalitě mají relaxační účinky, proto je olej vhodný k jemným masážím.

měsíčkový gel
ochranný balzám

169,00

olej na hráz

249,00

olej na masáž bříška

249,00

olej na masáž prsú

249,00

podpůrný vápník 1

189,00

podpůrný vápník 2

189,00

Měsíčkový ochranný balzám Weleda chrání pokožku obličeje v chladném a sychravém počasí. Čistý včelí vosk
a tuk z ovčí vlny vytvářejí ochrannou bariéru pleti, aniž by přípravek ovlivňoval dýchání pokožky. Ochranný
účinek je zvýšen tím, že balzám neobsahuje vodu.
Pravidelné masáže Olejem na masáž hráze WELEDA zvyšují šanci na porod bez nástřihu. Kompozice olejů
založená na nejjemnějším mandlovém oleji a oleji z pšeničných klíčků obsahuje velké množství vitamínu E,
uvolňuje tkáň hráze a zvyšuje její elasticitu.
Olej na masáž bříška kojence obsahuje přírodní éterické oleje z majoránky, heřmánku římského a
kardamomu, které se tradičně používají k podpoře zažívání a při nadýmání. Preventivní, velice jemně
prováděné masáže bříška chrání novorozence a kojence před bolestivými větry.
Olej na masáž prsů WELEDA podporuje tvorbu a uvolňování mateřského mléka. Jemné masáže tímto olejem
podporují prokrvení tkáně a prohřátí a změknutí prsu. Olej napomáhá při bolestivých zatvrdlinách v prsu při
kojení.
Lidské tělo není tvořeno jen souborem různých látek, nýbrž stejně tak i působením energií. Životní procesy,
které řídí a uspořádávají tělesné fungování, působí ve formě podpůrné, nebo naopak ochabující síly. Nastaneli druhý zmíněný proces, je nutné organismus podpořit.
Lidské tělo není tvořeno jen souborem různých látek, nýbrž stejně tak i působením energií. Životní procesy,
které řídí a uspořádávají tělesné fungování, působí ve formě podpůrné, nebo naopak ochabující síly. Nastaneli druhý zmíněný proces, je nutné organismus podpořit.

Rakytníková šťáva bez cukru

rakytníkový krém na ruce

179,00

rostlinný zubní gel

129,00

těhotenský pěstící olej

389,00

trnkový sirup

179,00

tyčinka na rty

119,00

zubní pasta měsíčková

129,00

zubní pasta ratanhia

zubní pasta sole

129,00

rakytníkový sirup

229,00

Rakytníkový krém na ruce Weleda je ideální pro každodenní běžnou péči o pokožku rukou. A ruce péči
potřebují - častý kontakt s vodou, chladem či suchým vzduchem způsobuje nerovnováhu v hospodaření s
vodou a tuky, takže pokožka bývá hrubá a drsná. Rakytníkový krém na ruce chrání pokožku rukou a nehtových
lůžek před ztrátou tuku a vlhkosti.
Jemný Rostlinný zubní gel Weleda čistí chrup důkladně a přesto šetrně. Rostlinné výtažky mj. z květů
heřmánku, myrhy, kořene jihoamerické ratanhy (Krameria triandra) jsou koncipovány speciálně pro citlivé
dásně.
Těhotenský pěsticí olej Weleda účinně zabraňuje vzniku těhotenských strií a má hojivé účinky i na strie již
vzniklé (cca do 18 měsíců od jejich výskytu).
Šťavnatý BIO trnkový sirup od Weledy dodává životní sílu a posiluje organismus. Jeho užívání je zvláště
doporučeno v obdobích rekonvalescence nebo při zotavování po mimořádných psychických či tělesných
výkonech, a také v období růstu pro více energie při zvládání školních povinností.
Tyčinka na rty EVERON jemnou pokožku rtů zjemňuje a pěstí , aniž by na ní zanechávala nepříjemný mastný
film, neboť neobsahuje žádné látky na bázi minerálních olejů. EVERON chrání rty spolehlivě díky obsahu
karité másla, candelilla a růžového vosku a také přirozeného UVF 4.
Měsíčková zubní pasta Weleda bez příměsi mentolu je koncipována pro uživatele, kteří požadují např. z
důvodu užívání homeopatik zubní pastu bez této složky.
Svěží Ratanhová zubní pasta Weleda čistí chrup jemně a důkladně. Svěží chuť jí dodávají éterické oleje z máty
peprné a máty kadeřavé.
Nepěnivá zubní pasta s vysokou čistící schopností díky obsahu měkkých krystalků mořské soli. Podporuje
samočistící schopnosti ústní dutiny zvýšenou tvorbou slin. Předchází zubnímu kazu neutralizací škodlivých
kyselin.
Bobule rakytníku jsou bohaté na vitamín C a další cenné vitamíny a antioxidanty (vitamín A, betakaroten,
flavonoidy), které hrají důležitou roli při ochraně buněk. Tyto vlastnosti činí z rakytníkového sirupu opravdový
elixír vitality.
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Kosmetika podle Ingeborg Stadelmann

Jedná se o hojivou mast, vhodnou pro ošetření hlubokých poranění hráze; využití je široké – dále např. při
opruzeninách, na poraněné bradavky, jizvy po operacích apod.
Výborný prostředek na pomoc při cévních potížích v dolních končetinách: na „těžké nohy“, bolesti a křeče v
lýtkách, pro prevenci i léčbu zánětu křečových žil.

Kostivalová mast

135,00

Levandulovo-cypřišový olej

245,00

Olej na masáž břicha šestinedělky

160,00

Podporuje zavinování a hojení ran dělohy, spolu se studenými obklady pomáhá při nadměrném krvácení v
šestinedělí. Působí také na psychické úrovni - proti pocitům vyčerpanosti a depresivním náladám

Olej pro období kojení

190,00

Směs olejů pomáhá brzké a bezproblémové tvorbě mléka po porodu a později při různých potížích, spojených
s kojením: při bolestivém nalití prsů, při nedostatečné tvorbě mléka, při bolestivých zatvrdlinách.

Porodní olej

205,00

Používá se k tlumení předčasných porodních stahů. Je vhodné natírat si břicho hladivými pohyby zespoda
nahoru a současně promlouvat na dítě, aby zatím ještě zůstalo uvnitř. Účinnou složkou oleje je především
majoránka, která má schopnost rychle uvolnit křeče děložního svalstva a která působí také na emocionální
úrovni: pomáhá překonávat strach z předčasného porodu.
Olej dobře poslouží také v případě silných poporodních stahů - masírovat břicho nejlépe před kojením.

