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Kdo jsme 

 

 

Rosa Selvatica je malá rodinná firma, ve které se vyrábí stoprocentně přírodní 
kosmetika a lečivé produkty z bylin. Pěstujeme a sbíráme léčivé byliny a divoce 
rostoucí květiny s maximálním ohledem na přírodu a její cykly a vyhledáváme  
místa plná energie  daleko od zdroje znečištění. Přenášíme jejich jedinečné 
vlastnosti do ryze přírodní kosmetiky a lečivé produkty, které působí na zdraví, 
dobrou pohodu a na krásu těla a mysli. 

Obděláváme s velkou pečlivostí náš pozemek, který je v zelených lesích v  
Aizurro (Lecco) v 600 metrech nadmořské výšky a druhý. Zásadně bez užití 
chemických hnojiv či pesticidů. 

Sběr divoce rostoucích bylin a květů  probíhá vždy v neznečištěných zónách, 
kde je příroda ještě nedotčená, kde půdní podmínky,  kvalita ovzduší, síla 
slunečních paprsků a čistá voda přispívají společně k celkovému zrání rostlin. 
Kde není ani stopy po lidské činnosti, daleko od silnic a obydlených oblastí. 
Příroda  tam vytváří nečekané zázraky své alchymie. 

Pěstování a sběr bylin je tradiční činnost. Z této tradice vycházíme a ona nám 
dovoluje pro vás vyrábět  žádanou kosmetiku a koncentráty, které obsahují 
všechny síly přírody a vyživují a zlepšují  nejenom  vaše tělo a pokožku, ale 
také vaše emoce a psychiku. 

 

Každá jednotlivá kosmetika je zkontrolovaná a schválená Ministerstvem 
zdravotnictví v Řimě  (Ministero della Salute di Roma) a Úřadem veřejného 
zdraví (Servizio di Sanitá Pubblica).     
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  Jak se naše produkty rodí 

 

 
 

V naší malé laboratoři pečlivě sledujeme všechny fáze 
výroby těchto přírodních produktů, abychom vám mohli 
garantovat jejích  jedinečnou kvalitu  a účinky. 

Pěstování:  Pečlivě se staráme o náš pozemek, který je 
celý den ozařován sluncem. To je důležité pro zralost a 
kvalitu většiny léčivých bylin. Zásadně nepoužíváme 
chemických prostředků, hnojiv ani pesticidů. Rostliny 
pěstujeme podle zásad přírody a čisté biologie, abychom 
mohli garantovat nejvyšší kvalitu produktů. 

Sběr:   Květy a bylinky sbíráme ručně všude tam, kde je 
příroda ještě nekontaminovaná. Podél horských cestiček, 
tam kde les ustupuje paloukům, kudy protékají horské 
bystřiny. Sběr a přeměna rostlin není jen práce, ale je to 
něco, kdy sama příroda a energie  dané lokality prochází 
našima rukama a my to vše předáváme vám. Abychom 
získali maximální koncentraci léčivých látek, klademe důraz 
na dobu sběru rostlin. 

Rostliny jsou zvláštní živoucí organizmy, které žijí mezi 
nebem a zemí. Na jedné straně vstřebávají světlo a teplo 
pocházející z kosmu, na druhé přijímají vodu a minerální 
látky, které se nacházejí v půdě. V rostlině se tyto látky 
pocházející z vesmíru a země přeměňují  v cosi, co pomáhá 
zdraví živočišného světa i člověka. 

Zpracování:  Rostliny ještě plné vůně a energie se 
dostanou do naší laboratoře hned po sběru. Tady je 
okamžitě zpracováváme, abychom se vyhnuli ztrátě 
aktivních látek a abychom tak mohli garantovat maximální 
účinnost konečného produktu. 
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Preparáty, které pro vás vyrábíme a které představují nejdůležitější komponenty našich 
přírodních produktů jsou: 

OLEJE:  Jsou to extrakty bylin v oleji. Pro extrahování  aktivních látek používáme 
výhradně biologický olivový olej extravergine, který má změkčující účinek, 
chrání  pokožku a zabraňuje tvoření vrásek. Uklidňuje začervenání kůže, 
podráždění, brání praskání a olupování, zabraňuje stárnutí, ochabnutí  
pokožky a slábnutí vlasů. Dlouhá expozice na slunci a na teplých místech 
způsobuje, že oleje obsahují  kromě látek z bylin také energii a teplo ze 
slunce. 

ZÁKLADNÍ TINKTURY: Jsou to extrakty léčivých rostlin v alkoholu a vodě. 
V období vyluhování, které trvá nejméně tři týdny, se macerát pravidelně 
promíchává , aby se pomohlo co nejlepší extrakci účinných látek. 

AROMATICKÉ VODY -  ( Zvané také hydrologické): Je to produkt destilace, která 
vzniká, když proud páry prochází vrstvou rostlin a květin sebraných v optimální 
době sběru. Při této destilaci vzniká  aromatická voda a poměrně velké 
procento esenciálního oleje, který má kromě vynikajících vlastností také 
přírodní vůni daných květů či bylin. 

 

Výroba: Celá výroba se provádí ručně za použití laboratorního zařízení. Vyrábíme  jen 
malé množství z toho důvodu, aby preparáty byly stále čerstvé a živé. 

Balení:  Používáme skleněné a plastové obaly vyráběné výhradně pro kosmetiku a plníme 
je ručně. Všechno s maximálním respektem k přírodě. Recyklujeme flakonky a skleněné 
lahvičky a tím pomáháme nejen přírodě, ale také nám samým. 

Obchodní hledisko: Při obchodování  zaručujeme, že naše přírodní preparáty jsou 
qualitní, nejen proto, že používáme stoprocentně čisté přírodní komponenty, ale také  
způsobem, jakým se květy a léčivé bylinky zpracovávají. 
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Základem naší činnosti je neustálé  studium a hledání. Snažíme se pořád 

zlepšovat naše výrobky a přispívat ke změně přístupu člověka k přírodě, žít 

v harmonii s přírodou a respektovat její zákony. 

Dobrá kvalitní kosmetika je velmi důležitá. Stačí si jen uvědomit, že naše tělo 

dýchá z větší části kůží než plícemi. V dnešní době v kosmetickém průmyslu slovo 

„přírodní“ často označuje jen minimální  procento přírodního extraktu. Všechny 

další přísady jsou produkty syntetické, chemické a  petrochemické obsahující 

nebezpečné a často i kancerogenní substance. Bohužel existuje zákon, který 

umožňuje takto nepravdivá označení. 

Je proto nutné vyhnout se těmto chemikáliím, které vstupují kůží do našeho těla, 

hromadí se v  tkáních, v játrech, v ledvinách, v lymfatických žlázách a způsobují 

zdravotní problémy. A je také nutné rozeznat dobrou kosmetiku a umět si ji vybrat. 

Další způsob jak zlepšovat kosmetiku a uspokojovat vaše požadavky  by mohl přijít 

od vás. Pokud nám zašlete vaše názory a požadavky, které se týkají našich 

produktů, budeme vám vděčni. 

 

 

Vývoj 
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          Krémy 
 

      

 

 

 

 

 

 
 
 

     

 

Složení našich krémů je jednoduché jako sama příroda. Lze tam najít harmonické     

kombinace těchto látek: 

 

 Květy a léčivé bylinky v olivovém oleji extravergine. Je to koncentrát životní síly schopný pronikat do 

hloubky pokožky a zanechává ji elastickou a zářivou. 

 Extrakty květů a léčivých bylin v alkoholu. Umožňují kůži přijímat látky z léčivých bylin a zaručují 

přirozenou konzervaci produktu. 

 Stoprocentně čisté přírodní a esenciální oleje. Reprezentují duši rostliny. Skládají se z aromatických 

substancí, které se snadno vstřebávají do pokožky a předávají jí svoji energii a sílu. Krémům dávají 

jemnou vůni a zaručují přirozenou konzervaci produktu. 

 Včelí vosk a máslo karite chrání kůži a podporují její obnovu. 

 Aromatické vody dávají životní sílu a dovolují fungovat různým ingrediencím. 

 Emulse rostlinného původu (výtažek glukózy z manioku, rostlinný tuk získaný z kokosového oleje) 

vhodná a jemná . 

 Propolis – získává se z pryskyřičné substance, kterou včely sbírají z pupenů a vrchních vrstev rostlin. 

Má účinek antibakteriální , protizánětlivý, deodorantní, hojivý a očistný. 

 Xantan gum je rostlinná pryž, která dává příjemný pocit svěžesti a  podporuje hydrataci. 

 Benzoová tinktura je extrakt v alkoholu benzoino  má antiseptickou vlastnost, je uklidňující, 

antirevmatický a hojivý. 

 Barvy našich produktů vznikají splynutím barev rostlinných výtažků, olejů a esenciálních olejů. 

Barevnost  výrobků se může lehce lišit, což je způsobeno danými poměry látek. Kvalitu kosmetiky to 

však nijak nemění. 

 

 

 

 

   

Všechny krémy obsahující pouze 

přírodní  ingredience a extrakty z 

čerstvých bylin se vyrábějí přímo 

v naší laboratoři. Jsou schopné 

vyživovat a hydratovat kůži do 

hloubky a způsobují její hebkost a 

vůni  právě utrženého květu. 
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Ve srovnání s běžnou 
kosmetikou  

 NAŠE  KRÉMY  NEOBSAHUJÍ 
  

 Minerální nebo syntetické oleje 

nízké hodnoty, ropné deriváty jako 

parafin, vaselina, silikonové oleje a 

další tuky. Mohou ucpat póry 

pokožky a porušit fyziologické 

procesy a dýchání a vypařování  

epidermu. 

 

 

 

  

Při výběru kosmetiky vám radíme vždycky si přečtěte na 

etiketě jednotlivé složky INCI. Jenom tak si dobře vyberete 

skutečně přírodní kosmetiku a uvědomíte si, jak je důležité 

respektovat a milovat přírodu, která nás obklopuje   

  

 

  

 

 

  

 Syntetické konzervanty jako je formaldehyd. Jsou to kancerogenní substance 

způsobující často alergie a podráždění kůže. Naše produkty neobsahují ani potravinové 

konzervanty, které se používají v takzvané „přírodní“ kosmetice. 

  Syntetické emulgátory, které poznáte podle označení PEG a PPG. Jsou velice 

agresivní a   mohou  zapříčinit podráždění pokožky. 

 Extrakty nebo látky získané z organizmů geneticky modifikovaných nebo syntetického 

původu. 

 Syntetická barviva způsobující někdy alergie nebo citlivost pokožky. 

 Ingredience, jejichž získávání je spojeno s utrpením zvířat. 

  

Naše tělo je zázrak přírody a je v harmonii s přírodou. Všechno, co je chemické a 

syntetické porušuje tuto jemnou rovnováhu.  
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 Krémy na obličej 
 
Krém na obličej – Šípková Růže   
proti vráskám 

 Vynikající krém pro pleť, která už není příliš mladá.  Šípková růže obsahuje látky 

působící proti stárnutí,  jako antioxidanty či látky hojící a zpevňující.  Rozmarýn tonizuje 

pokožku, esenciální oleje z geránia a incensa ji pomáhají regenerovat do hloubky, 

zatímco citron, levandule a hřebíček zabezpečují trvalou prevenci proti vráskám. Olivový 

olej pomáhá udržovat pleť jemnou a elastickou navzdory stárnutí. Včelí vosk a máslo 

Karité chrání před atmosferickými vlivy. Propolis působí antibakteriálně a očistně, 

zatímco Benzoino  produkt  stabilizuje. 

 Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Alcohol (contenuto negli estratti idroalcolici e 
nella propoli), Cetearyl Alcohol (Emulsionante di origine vegetale), Butyrospermum Parkii Butter (Burro di karitè), 
Cera Alba (Cera d’api), Rosa Canina Extract (Estratto in olio di rosa canina), Pelargonium Graveolens Oil (OE 
geranio), Rosmarinus Officinalis Extract (Estratto in alcool di rosmarino), Lavandula Angustifolia Oil (OE 
lavanda), Boswellia Thurifera Oil (OE incenso), Eugenia Caryophyllus Oil (OE chiodi di garofano), Propolis 
(Propoli), Citrus Medica Limonum Oil (OE limone), Styrax Benzoin Extract (Estratto in alcool di benzoino), Styrax 
Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (Gomma naturale), Cetearyl Glucoside (Emulsionante di origine 
vegetale), *limonene, *linalol, *citronellol, *geraniol, *eugenol. *: componenti naturali degli OE. 

Výrobky ve skle s dávkovačem po 30 ml  Běžná cena: €   25     

Krém na obličej – 10 Květů   

omlazující  

Vyvinuli jsme tento velice účinný krém obsahující vlastnosti 10 květů speciálně pro 

zralou pleť, která potřebuje být vyživovaná do hloubky. Extrakt rozmarýnu stimuluje 

mikrocirkulaci a zvyšuje zpevňující a antioxidační účinek výtažku ze šípkové růže a 

esenciálních olejů incesta a gerania a zabraňuje stárnutí pleti. Výtažky z černého bezu a 

esenciální levandulový olej uklidňují a regenerují poškozenou pleť. Esenciální olej 

z citronu osvěžuje pokožku a spolu s cypříšem a hřebíčkem způsobují, že krém je 

příjemný a originální. Olivový olej pomáhá udržovat pleť jemnou a elastickou navzdory 

stárnutí. Včelí vosk a máslo Karité chrání před atmosferickými vlivy. Propolis působí 

antibakteriálně a očistně, zatímco Benzoino produkt stabilizuje. 

 
Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Alcohol (contenuto negli estratti idroalcolici e 
nella propoli), Cetearyl Alcohol (Emulsionante di origine vegetale), Butyrospermum Parkii Butter (Burro di karitè), 
Cera Alba (Cera d’api), Rosmarinus Officinalis Extract (Estratto in olio di rosmarino), Rosa Canina Extract (Estratto 
in olio di rosa canina), Sambucus Nigra Extract (Estratto in alcool di sambuco), Lavandula Angustifolia Oil (OE 
lavanda), Pelargonium Graveolens Oil (OE geranio), Rosmarinus Officinalis Oil (OE rosmarino), Boswellia 
Thurifera Oil (OE incenso), Eugenia Caryophyllus Oil (OE chiodi di garofano), Cupressus Sempervirens Oil (OE 
cipresso), Propolis (Propoli), Citrus Medica Limonum Oil (OE limone), Styrax Benzoin Extract (Estratto in alcool di 
benzoino), Styrax Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (Gomma naturale), Cetearyl Glucoside 
(Emulsionante di origine vegetale), *limonene, *linalol, *citronellol, *geraniol, *eugenol. *: componenti naturali degli 
OE. 

Výrobky ve skle s dávkovačem po 30 ml   Běžná cena: €   24                   

  

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krém na obličej – Tymián  

pro čištění a úpravu tvorby  mazu 
pro mastnou a smíšenou pleť 

 

Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Alcohol (contenuto negli estratti idroalcolici e nella 
propoli), Cetearyl Alcohol (Emulsionante di origine vegetale), Butyrospermum Parkii Butter (Burro di karitè), Cera 
Alba (Cera d’api), Thymus Vulgaris Oil (OE timo), Achillea Millefolium Extract (Estratto in olio e alcool di achillea), 
Lavandula Angustifolia Extract (Estratto in olio di lavanda), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Pinus 
Sylvestris Cone Oil (OE pino silvestre), Cedrus Atlantica Oil (OE cedro), Propolis (Propoli), Citrus Medica Limonum 
Oil (OE limone), Styrax Benzoin Extract (Estratto in alcool di benzoino), Styrax Benzoin Resinoid (OE benzoino), 
Xanthan Gum (Gomma naturale), Cetearyl Glucoside (Emulsionante di origine vegetale), *limonene, *linalol, 
*geraniol. *: componenti naturali degli OE 

Výrobky ve skle s dávkovačem po 30 ml     Běžná cena: €   24               

Tento krém díky vitální síle tymiánu pomáhá upravovat produkci mazu a čistí pleť od 

černých teček a toxinů. Proto je vhodný pro mastnou a smíšenou pokožku. Výtažky 

levandule a řebříčku regenerují poškozenou kůži, zatímco esenciální oleje citronu, cedru a 

pinie silvestre díky jejím antiseptickým vlastnostem působí svíravě a očistně. Olivový olej 

pomáhá udržet jemnost a pružnost a harmonicky se doplňuje se včelím voskem a máslem 

Karité chránícím před vlivy počasí. Propolis působí antiradikálně, antibakteriálně a očistně, 

zatímco Benzoino stabilizuje produkt. 

 

Krém na obličej – Levandule   

 

 

hydratační a výživný  
pro všechny typy pleti 
 

 

Levandulový krém je velice bohatý na přírodní přísady, které mají funkci hydratační, 

výživnou a ochrannou. Extrakty levandule přítomné v oleolitu a v olejové esenci regenerují 

poškozenou pleť, lípa obsahuje substance slizu a má uklidňující efekt, zatímco černý bez 

působí na podrážděnou a citlivou pleť. Esenciální oleje gerania, citronu a patchouli stimulují 

pokožku k ozdravnému procesu a současně dávají krému známou a typickou přírodní vůni. 

Olivový olej pomáhá udržovat pleť jemnou a elastickou navzdory stárnutí. Včelí vosk a 

máslo Karité chrání před atmosferickými vlivy. Propolis působí antibakteriálně a očistně, 

zatímco Benzoino produkt stabilizuje. 

 Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Alcohol (contenuto negli estratti idroalcolici e nella 
propoli), Cetearyl Alcohol (Emulsionante di origine vegetale), Butyrospermum Parkii Butter (Burro di karitè), Cera 
Alba (Cera d’api), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Lavandula Angustifolia Extract (Estratto in olio di 
lavanda), Tilia Cordata Extract (Estratto in olio di tiglio), Sambucus Nigra Extract (Estratto in alcool di sambuco), 
Pelargonium Graveolens Oil (OE geranio), Pogostemon Cablin Oil (OE patchouli), Citrus Medica Limonum Oil (OE 
limone), Propolis (Propoli), Styrax Benzoin Extract (Estratto in alcool di benzoino), Styrax Benzoin Resinoid (OE 
benzoino), Xanthan Gum (Gomma naturale), Cetearyl Glucoside (Emulsionante di origine vegetale), *limonene, 

*linalol, *citronellol, *geraniol. *: componenti naturali degli OE. 

Výrobky ve skle s dávkovačem po 30 ml          Běžná cena: €   24          

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krém po holení- Pinie Horská  

 

Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Alcohol (contenuto negli estratti idroalcolici e nella 
propoli), Cetearyl Alcohol (Emulsionante di origine vegetale), Butyrospermum Parkii Butter (Burro di karitè), Cera Alba 
(Cera d’api), Pinus Mugo Extract (Estratto in olio di pino mugo), Sambucus Nigra Extract (Estratto in olio di sambuco), 
Rosmarinus Officinalis Extract (Estratto in alcool di rosmarino), Pinus Sylvestris Cone Oil (OE pino silvestre), 
Pogostemon Cablin Oil (OE patchouli), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Cedrus Atlantica Oil (OE cedro), 
Rosmarinus Officinalis Oil (OE rosmarino), Mentha Piperita Oil (OE menta piperita), Citrus Medica Limonum Oil (OE 
limone), Propolis (Propoli), Styrax Benzoin Extract (Estratto in alcool di benzoino), Styrax Benzoin Resinoid (OE 
benzoino), Xanthan Gum (Gomma xantan), Cetearyl Glucoside (Emulsionante di origine vegetale), *limonene, *linalol, 
*geraniol. *: componenti naturali degli OE. 

 Výrobky ve skle s dávkovačem po 50 ml               Běžná cena: €   24     

Regenerační krém – Aloe 
 

 

Výborný krém pro pěstění obličeje a těla. Regenerační vlastnosti aloe vera způsobují, že 

suchá, dehydrovaná a zralá pleť je při užívání opět hebká, zářivá a vyvážená. Užívá se i při 

kožních problémech. Extrakty aloe vera spolupůsobí s měsíčkem, třezalkou a propolisem a 

mají silný protizánětlivý a hojivý účinek. Pro větší působení je tu esenciální olej z levandule, 

Patchouli, citrónu a benzoino. Olivový olej a máslo Karité pleť chrání, zlepšují její elasticitu a 

regenerují ji. 

 Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Alcohol (contenuto negli estratti idroalcolici e nella 
propoli), Butyrospermum Parkii Butter (Burro di karitè), Cetearyl Alcohol (Emulsionante di origine vegetale),  Aloe 
Barbadensis Extract (estratto di aleo vera), Calendula Officinalis Extract (estratto di calendula), Hypericum 
Perforatum Extract (estratto di iperico), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Pogostemon Cablin Oil (OE 
patchouli), Citrus Medica Limonum Oil (OE limone), Propolis (Propoli), Styrax Benzoin Extract (Estratto in alcool di 
benzoino), Styrax Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (Gomma naturale), Cetearyl Glucoside 
(Emulsionante di origine vegetale), *limonene, *linalol,  *geraniol.         *: componenti naturali degli OE. 
 

Výrobky ve skle s dávkovačem po 30 ml         Běžná cena: €   25            

 

 

Ideální krém pro výživu, uklidnění a oživení pleti po holení.  Piniové extrakty mají antiseptické 

a léčivé účinky chránící pokožku před infekcí, která může vzniknout při holení. Výtažky 

z černého bezu uklidňují podrážděnou kůži. Tonizující účinky esenciálního oleje z rozmarýny 

stimulují mikrocirkulaci a regulují tvorbu mazu. Podrážděná pokožka bude zregenerovaná 

esenciálními oleji z levandule a zůstane příjemně osvěžená díky esenciálním olejům máty, 

citronu, cedru a borovice lesní. Nakonec esenciální olej z patchouli dodá typicky mužskou vůni 

po tabáku. Olivový olej pomáhá udržovat kůži jemnou a elastickou navzdory stárnutí. Včelí 

vosk a máslo Karité chrání před atmosferickými vlivy. Propolis působí antibakteriálně a 

očistně, zatímco Benzoino produkt stabilizuje. 

 

http://www.google.it/imgres?q=immagini+aloe+vera&hl=it&sa=X&rls=com.microsoft:it:IE-Address&rlz=1I7HPEB_it&biw=1264&bih=709&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=92KZFCwb6FCrPM:&imgrefurl=http://cristalmunoz.com/natural-remedies/aloe-friend-or-foe/&docid=pA0IZgG7FtK6AM&imgurl=http://cristalmunoz.com/wp-content/uploads/2010/12/Aloe-plant-used-on-beauty-APN-mailing.jpg&w=1698&h=1131&ei=FKUvT8f-CIeN4gTZ8vm8Dg&zoom=1


11 
 

 

  

Fluidní tělový krém - Růže 

 

Fluidní tělový krém - Levandule 

Fluidní tělové krémy 

 

 

 

Vynikající tělový krém Rosa Canina (šípková růže) zpevňuje kůži, hojí a oddaluje stárnutí. 

Tonizuje a zanechává pokožku zářivou a elastickou. Incenso a geránium pomáhají 

s regenerací do hloubky, zatímco levandule, citron a hřebíček spolupůsobí na proces 

stárnutí. Černý bez, olivový olej a včelí vosk působí hydratačně, zjemňují kůži a zanechávají 

ji hebkou a sametovou. Propolis je vynikající antioxidant, který má čistící schopnost a 

Benzoino produkt stabilizuje. 

 

 

Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Alcohol (contenuto negli estratti idroalcolici e nella 
propoli), Cetearyl Alcohol (Emulsionante di origine vegetale), Cera Alba (Cera d’api), Rosa Canina Extract (Estratto in 
olio di rosa canina), Sambucus Nigra Extract (Estratto in alcool di sambuco), Pelargonium Graveolens Oil (OE 
geranio), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Boswellia Thurifera Oil (OE incenso), Eugenia Caryophyllus Oil 
(OE chiodi di garofano), Propolis (Propoli), Citrus Medica Limonum Oil (OE limone), Styrax Benzoin Extract (Estratto 
in alcool di benzoino), Styrax Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (Gomma naturale), Cetearyl Glucoside 
(Emulsionante di origine vegetale), *limonene, *linalol, *citronellol, *geraniol, *eugenol. *: componenti naturali degli 
OE. 

Výrobky ve skle s dávkovačem po 100 ml            Běžná cena: €   24        

 

Tento krém je relaxační a vyživující. Při péči o pokožku celého těla ji zanechává hebkou a 

sametovou. Velmi dobře a příjemně působí v době odpočinku. Svojí vůní zklidňuje i mysl. 

Levandule je hlavním protagonistou tohoto krému a je jak v esenciálním oleji, tak v olejovém 

extraktu. Černý bez má hydratační účinek, smrk povzbuzuje cirkulaci, geránium, patchouli a 

citron jsou vynikající pro pěstění kůže, stimulují ji k procesu regenerace a dodávají krému 

přírodní vůni. Olivový olej zpomaluje stárnutí  a máslo Karité zvyšuje elasticitu a tonizuje. 

Propolis je zázračný antioxidant, který má čistící schopnost a Benzoino produkt stabilizuje 

 Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Alcohol (contenuto negli estratti idroalcolici e nella 
propoli), Cetearyl Alcohol (Emulsionante di origine vegetale), Butyrospermum Parkii Butter (Burro di karitè), 
Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Lavandula Angustifolia Extract (Estratto in olio di lavanda), Sambucus Nigra 
Extract (Estratto in alcool di sambuco), Abies Pectinata Extract (Estatto in alcool di abete rosso), Pelargonium 
Graveolens Oil (OE geranio), Pogostemon Cablin Oil (OE patchouli), Citrus Medica Limonum Oil (OE limone), Propolis 
(Propoli), Styrax Benzoin Extract (Estratto in alcool di benzoino), Styrax Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan 
Gum (Gomma naturale), Cetearyl Glucoside (Emulsionante di origine vegetale), *limonene, *linalol, *citronellol, 
*geraniol. *: componenti naturali degli OE. 

Výrobky ve skle s dávkovačem po 100 ml          Běžná cena: €   24           
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Jiné krémy 

Krém na ruce a na nohy - Lípa 

 

Velice účinný krém pro péči o ruce a o nohy. Vyživuje kůži suchou, citlivou, zarudlou, 

vysušenou chladem, větrem a okolními vlivy, poničenou dráždivými látkami. Výtažek 

z lípy, známý svou změkčovací a hydratační schopností a černý bez, který uklidňuje, 

olivový olej,včelí vosk a máslo Karité zanechávají kůži jemnou a sametovou. Smrk 

stimuluje cirkulaci, zatímco levandule tkáně uklidňuje. Společně působí na regeneraci 

poškozené kůže a vrací jí přirozenou funkci. Citron osvěžuje pokožku, dává jí příjemný a 

zdravý pocit a likviduje nepříjemné pachy. Propolis je vynikající antioxidant, který má 

čistící schopnost a Benzoino produkt stabilizuje. 

  

 

Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Alcohol (contenuto negli estratti idroalcolici e nella 
propoli), Cetearyl Alcohol (Emulsionante di origine vegetale), Butyrospermum Parkii Butter (Burro di karitè), Cera 
Alba (Cera d’api), Tilia Cordata Extract (Estratto in olio di tiglio), Abies Pectinata Extract (Estratto in olio di abete 
rosso), Sambucus Nigra Extract (Estratto in alcool di sambuco), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Citrus 
Medica Limonum Oil (OE limone), Propolis (Propoli), Styrax Benzoin Extract (Estratto in alcool di benzoino), Styrax 
Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (Gomma xantan), Cetearyl Glucoside (Emulsionante di origine 
vegetale), *limonene, *linalol, *geraniol. *: componenti naturali degli OE. 

 Výrobky ve skle s dávkovačem po 50 ml               Běžná cena: €   18     
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Krémy na rty   

a léčivé pomády 

 

Krém na rty – výživný a hydratující 

Základními ingrediencemi našeho krému na rty je olivový olej, který 
zjemňuje a chrání rty, včelí vosk, pro rty suché a popraskané a máslo 
Karité výborně regenerující epitel. Také levandule a palmarosa uvolňují 
a regenerují pokožku poškozenou, suchou a popraskanou. Pomeranč 
hydratuje a osvěžuje, zatímco černý bez vyživuje a zklidňuje rty 
podrážděné větrem, sluncem a zimou. 

 
Ingredienti INCI:  Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Cera Alba (cera d’api), 
Butyrospermum Parkii Butter (burro di karitè), Sambucus Nigra Extract 
(estratto in olio di sambuco), Cymbopogon Martinii Oil (OE palmarosa), 
Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Citrus Aurantium Amara Oil (OE 
arancio),  Limonene*,  Geraniol*,  Linalol*,  Farnesol*.   *: componenti 
naturali degli OE. 

Výrobky jsou s obsahem 8 ml  Běžná cena: €   7 

Krém na rty – ochranný 

Tento výživný krém chrání naše rty před vnějšími vlivy a udržuje je 
vláčné a svěží. Síla ochrany je ve včelím vosku společně se 
zjemňujícími  vlastnostmi olivového oleje a másla Karité. Jsou účinné 
v každém ročním období. Lípa, geranium a levandule zesilují 
regenerační  vlastnosti. 

 

Ingredienti INCI:Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Cera 
Alba (cera d’api), Butyrospermum Parkii Butter (burro 
di karitè), Tilia Cordata Extract (estratto in olio di 
tiglio), Lavandula Angustifolia Oil(OE lavanda), 
Pelargonium Graveolens Oil (OE geranio),Linalol*, 
Citronellol*, Geraniol*, Limonene*. *:componenti 
naturali degli OE. 
 

Confezione in stick da 8 ml 

 

Ingredienti INCI:Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Cera Alba (cera d’api), 
Butyrospermum Parkii Butter (burro di karitè), Tilia Cordata Extract 
(estratto in olio di tiglio), Lavandula Angustifolia Oil(OE lavanda), 
Pelargonium Graveolens Oil (OE geranio),Linalol*, Citronellol*, 
Geraniol*, Limonene*. *:componenti naturali degli OE. 

Výrobky jsou  s obsahem 8 ml  Běžná cena: €   7 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíček - malá, křehká, divoce rostoucí květinka dává masti jarní barvu a všechny své 
vzácné látky, které načerpala z přírody. Užívá se na problémy s kůží - na ekzémy, proti 
plísním, na zranění, bradavice, kožní záněty, akné, vřídky, proti svědění a na prasklinky. 
Účinek měsíčku je posílen Helichrysem, kterí pomáhá při zklidnění, hojení a je 
protialergická. Citron působí protiinfekčně. Zrovna tak jako včelí vosk a vynikající propolis 
a máslo Karité je pro zdokonalení péče o kůži. Olivový olej zklidňuje a chrání. 

protegge.La  

Mast z Měsíčku a Helichrysum 

problémy  kůží 

Ingredienti INCI: Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Cera Alba (cera d’api), Butyrospermum Parkii Butter (burro di karitè), 
Citrus Medica Limonum Oil (OE limone), Calendula Officinalis Extract (estratto in olio di calendula), Helichrysum Italicum 
Extract (estratto in olio di elicriso), Limonene*, Linalol*. *: componenti naturali degli OE.  

Výrobky jsou ve skle s obsahem 30 ml  Běžná cena: €   16     

 

Mast z Řebříčku 

protizánětlivá 

Přírodní látky v oleji z řebříčku, kaštanu a rozmarýny společně s olejovým extraktem 
zázvoru dodávají  této masti silný stimulační vliv na cirkulaci a mikrocirkulaci a působí 
tak protizánětlivě. Eukalyptus a levandule uvolňují pokožku. Silný protizánětlivý účinek 
má také sezamový olej a pomáhá absorbovat  tyto vzácné přírodní látky hluboko do 
kůže. Olivový olej a včelí vosk mají za úkol zjemňovat a  chránit pokožku. 

 Ingredienti INCI: Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Sesamum Indicum Oil (olio di sesamo), Cera Alba (cera d’api), 
Achillea Millefolium Extract (estratto in olio di achillea), Aesculus Hippocastanum Extract (estratto in olio di 
ippocastano), Eucalyptus Citriodora Oil (OE eucalipto citriodora), Rosmarinus Officinalis Extract (estratto in olio di 
rosmarino), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Zingiber Officinale Oil (OE zenzero), Linalol*, Citronellol*, 
Limonene*, Geraniol*. *: componenti naturali degli OE.  

Výrobky jsou ve skle s obsahem 50 ml  Běžná cena: €   16     

Mast z Arniky 

léčení ran a hematomů 

V arnice se objevuje síla hor, kde ji můžeme najít. Používá se při pohmožděninách, při 
léčení ran a hematomů. Myrta je výtečná pro žilní a lymfatické uvolnění. Jírovec, 
rozmarýna a trpký pomeranč zlepšují cirkulaci krevní, lymfatickou a cévní. Následný efekt 
je zmírnění bolesti a zabránění zánětu. Je to mast, která by neměla chybět v domácí 
lékárničce, nebo v batohu. 

 Ingredienti INCI: Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Sesamum Indicum Oil (olio di sesamo), Cera Alba (cera d’api), Arnica 
Montana Extract (estratto in olio di arnica), Aesculus Hippocastanum Extract (estratto in olio di ippocastano), Myrtus 
Communis Oil (OE mirto), Rosmarinus Officinalis Oil (OE rosmarino), Citrus Aurantium Amara Oil (OE arancio amaro), 
Limonene*, Linalol*, Geraniol*. *: componenti naturali degli OE.  

Výrobky jsou ve skle s obsahem 30 ml  Běžná cena: €   16     
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Eukalyptová mast 

respirační problémy 

Tato mastička má vynikající léčivý účinek při respiračních problémech díky bohatému  
obsahu esenciálních olejů. Pomáhá uvolnit dýchací cesty a zlepšit dýchání. Aplikuje se na 
hruď, nebo krk, na nosní dírky nebo čelo. Eukalyptus a pinie působí jako prostředky na 
vykašlávání a posílené tymiánem a mátou působí antisepticky a posilují imunitní systém. 

 

Mast z Divizny 

hemoroidy  

Divizna je hlavním protagonistou této masti. Působí svíravě a stahuje cévy. Proto je účinná 
při péči o hemoroidy. Tato její vlastnost je posílená cypřišem, myrtou a řebříčkem. Také 
citron mírní krvácení a společně jsou proti tomuto krvácení vynikající. 

 

Máslo Karité -  péče o pleť z Afriky 

Máslo Karité se získává ze semen majestátního stromu centrální Afriky, 
který roste na svazích kopcovité savany, na březích řek a v srdci 
rovníkových pralesů. Bývá často nazýván „strom mládí a zdraví“. Je 
prostředkem obživy domorodců, kteří využívají mnoha vlastností jeho 
plodů a zužitkují  každou jeho část. 

Máslo, které vám nabízíme je v čisté formě – hrubé, nerafinované a 
nebělené. Výrobu zprostředkovávají vesnické ženy podle místních  tradic. 
Oříšky rostliny se sbírají a drtí v dřevěném hmoždíři. Oleje a rostlinné 
tuky se extrahují  zahříváním a zahušťují se ručně. 

Je vynikající pro své kosmetické vlastnosti, vyživuje a chrání kůži, 
zlepšuje její elasticitu a chrání před paprsky UV. Uklidňuje podrážděnou 
pokožku. 
 

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 50 ml       Běžná cena: €   11     

 

 

 

 

 
Ingredienti INCI: Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Cera Alba (cera d’api), Eucalyptus Radiata Oil (OE eucalipto radiata), 
Thymus Vulgaris Oil (OE timo), Pinus Sylvestris Cone Oil (OE pino silvestre), Mentha Piperita Oil (OE menta piperita), 
Limonene*, Geraniol*, Linalol*, Citronellol*. *: componenti naturali degli OE. 

Výrobky jsou ve skle s obsahem 30 ml  Běžná cena: €   16     

 

Ingredienti INCI:  Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Cera Alba (cera d’api), Verbascum Thapsus Extract (estratto in olio di 
verbasco), Achillea Millefolium Extract (estratto in olio di achillea), Cupressus Sempervirens Oil (OE cipresso), Myrtus 
Communis Oil (OE mirto), Citrus Medica Limonum Oil (OE limone), Limonene*, Linalol*, Geraniol*. *: componenti 
naturali degli OE.  

Výrobky jsou ve skle s obsahem 30 ml  Běžná cena: €   16     

   

€ 13 
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Oleje na obličej  

      a na tělo 

 

Odlehčující a uklidňující účinky chrpy společně se zpevňujícími účinky šípkové růže, která pomáhá udržovat mladistvý 

vzhled, činí tento olej jedinečný a jemný pro oblast očí. Geranium, olej z jojoby a olivový olej zabraňují tvorbě vrásek a 

regenerují kůži do hloubky. Levandule a její zklidňující účinky a citron pro pocit svěžesti dodávají tomuto produktu 

vynikající vlastnosti. Stačí aplikovat pár kapek a jemně vmasírovat. 

. 

  

Oleje na obličej a na tělo, které 
vyrábíme se rychle vstřebávají  a 
zanechávají pokožku jemnou a 
sametovou. Doporučujeme je aplikovat 
a lehce vmasírovat  ihned po 
osprchování. Lépe se vsáknou i do 
hloubky. 

. 

 

 Na oblast očí 

 

Ingredienti INCI: Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Simmondsia Chinensis Oil (olio di jojoba), Rosa Canina Extract (estratto 
di rosa canina), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Centaurea Cyanus Extract, (estratto di fiordaliso), Geranium 
Maculatum Oil (OE geranio), Citrus Medica Limonum Oil (OE limone), *limonene, *linalol, *geraniol, *citronellol. *: 
componenti naturali degli OE. 

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 10 ml  Běžná cena: €   14      
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Olej zlepšující elasticitu 

 

Zvláštní uskupení rostlinných olejů, výtažků rostlin v oleji a olejů esenciálních působí 

společně na zpevnění kůže tak, aby zůstala mladá a zářivá. Olej z jojoby je proti stárnutí a 

udržuje pokožku hebkou a elastickou. Olej z obilných klíčků potlačuje vrásky, olivový olej 

změkčuje a chrání. Krásu pleti, její hebkost a jas dodává  šípková růže a palmarosa, 

vynikající látky omlazovací s antioxidačními a zpevňujícími účinky. Rozmarýna aktivuje 

cirkulaci a jemnost mandarinky společně s levandulí působí pocit svěžesti. 

 

Olej na akné 

Hlavním rostlinným prvkem tohoto oleje je cedro působící očistně a antisepticky. Spolu 

s protizánětlivými účinky tea tree, se zajizvujícími účinky měsíčku a regeneračním 

působením na poškozenou kůži je tento olej jedinečný proti neestetickým projevům akné. 

Řebříček zlepšuje cirkulaci a tím podporuje vyčištění akné. Aby účinek této kosmetiky byl 

kompletní, oleje z jojoby, sezamu a olivy optimalizují léčbu kůže, regenerují ji do hloubky a 

zanechávají ji čistou a zdravou. 

 Ingredienti Inci: Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Simmondsia Chinensis Oil (olio di jojoba), Sesamum Indicum Oil (olio 
di sesamo), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Cedrus Atlantica Oil (OE cedro), Hypericum Perforatum Extract 
(estratto in olio di iperico), Calendula Officinalis Extract (estratto in olio di calendula), Achillea Millefolium Extract 
(estratto in olio di achillea), Melaleuca Alternifolia Oil (OE tee trea), *limonene, *linalol, *geraniol. *: componenti naturali 
degli OE. 

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 30 ml  Běžná cena: €   19     

 
Ingredienti INCI: Simmondsia Chinensis Oil (Olio di jojoba), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Triticum Vulgare Germ 
Oil (Olio di germe di grano), Citrus Nobilis Oil (Oe mandarino), Cymbopogon Martinii Oil (Oe palmarosa), Rosmarinus 
Officinalis Extract (Estratto in olio di rosmarino), Rosa Canina Extract (Estratto in olio di rosa canina), Lavandula 
Angustifolia Oil (Oe lavanda), limonene, linalol, geraniol, farnesol. *: componenti naturali degli OE. 

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 30 ml  Běžná cena: €   20      
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A ještě pro vás 
 

Biocrusa Peeling na obličej a tělo                    
 
Jemný peeling z biologických otrub. Účinek otrub dodává pleti 
jemnost, tón a jas. Je vhodný pro všechny typy pleti a acne. Před 
použitím dobře promíchejte . 

 
 
 

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 100 ml  Běžná cena: € 15   
 

 
 

Čistý Arganový Olej  

Olej z arganu je vynikající léčivý prostředek proti stárnutí kůže. Chrání ji před 
vnějšími negativními vlivy, stimuluje její regeneraci, zlepšuje její elasticitu a 
působí jako antiage. Rychle se vstřebává do pokožky, zanechává ji 
hydratovanou bez pocitu mastnoty. 

Olej z arganu je také vhodný pro vlasy a to vlasy jemné, suché, roztřepené a 
bez lesku, protože je hydratuje a posiluje. Vyživuje kapiláry, a proto jsou 
vlasy pružnější, netřepí se a nevysušují se tak snadno. Udržuje pokožku 
hlavy zdravou, dobře vyživovanou a brání přehnané tvorbě mazu. 

Pomáhá také při péči o nehty. Udržuje je silné a zdravé a chrání je proti 
vnějším agresivním vlivům. Díky jeho vlastnosti působit proti mikrobům léčí 
nehty napadené kvasinkami a plísněmi. 

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 50 ml  Běžná cena: €   19     
 

Čistý Mandlový Olej  

Olej ze sladkých mandlí se získává lisováním za studena z plodů mandloně a 
je jedním z olejů, který obsahuje nejvyšší procento mastných nasycených 
kyselin. Vlastnosti tohoto oleje zaručují výborný léčivý účinek na naši 
pokožku. Mandlový olej je odedávna známý, užívaný a oceňovaný pro svou 
schopnost pokožku zvláčňovat, zjemňovat, vyživovat a zklidňovat. 

Bývá užíván při prevenci prasklinek kůže (strijí), obzvláště v těhotenství, 
nebo v případě náhlého zhubnutí po různých dietách.  Je určen pro velmi 
citlivou pleť, protože se výborně snáší. Obzvláště se doporučuje při péči o 
dětskou pokožku, která je často zarudlá.  

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 50/100 ml     Běžná cena: € 10/17 

         

  

 

 

 

Rostlinné oleje    Výrobek je v tmavém skle – 50/100 ml  
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Olej pro péči o nohy - Gambesan                                                                                                          

Nejdůležitější přírodní komponent tohoto oleje je jírovec. Jeho protizánětlivé a svírající 

účinky způsobují prokrvení tkáně a zlepšují problémy s pocitem tíhy v nohách ať už 

původu žilního nebo lymfatického. Na potíže způsobující otoky jsou nejlepší rozmarýn, 

myrta a řebříček, posilují cévy a zlepšují cirkulaci krve. Cypříš působí  blahodárně na 

křečové žíly, pomeranč zlepšuje lymfatickou a periferní cirkulaci. Protizánětlivá aktivita 

sezamového oleje se doplňuje o vlastnost  změkčování, ochrany a výživy, kterou mají  

olivový  olej a mandle. 

 Ingredienti INCI: Sesamum Indicum Oil (olio di sesamo), Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil (olio di mandorla), Aesculus Hippocastanum Extract (estratto in olio di ippocastano), Rosmarinus 
Officinalis Extract (estratto in olio di rosmarino), Achillea Millefolium Extract (estratto in olio di achillea), Myrtus 
Communis Oil (OE mirto), Cupressus Sempervirens Oil (OE cipresso), Citrus Aurantium Amara Oil (OE arancio 
amaro), *limonene, *linalol, *geraniol. *: componenti naturali degli OE. 

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 50 ml  Běžná cena: €   18    

Olej na vlasy 

 

Posiluje vlasy a podporuje jejich růst. Rozmarýna a řebříček jsou vynikající posilující 

byliny. Regulují produkci mazu, stimulují mikrocirkulaci a podporují přívod krve 

k vlasovým kořínkům. Jejich účinky se zesilují  tonifikujícím patchouli a čistícím 

výtažkem z cedru.   Olivový olej, díky masáži hlavy prováděné před umytím , dává 

vlasům lesk a umožní absorpci látek obsažených v bylinkách. Levandule čistí a 

uhlazuje.  

. 

 

 
Ingredienti INCI: Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Rosmarinus Officinalis Oil (OE rosmarino), Rosmarinus 
Officinalis Extract (estratto in olio di rosmarino), Achillea Millefolium Extract (estratto in olio di achillea), 
Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Pogostemon Cablin Oil (OE patchouli), Cedrus Atlantica Oil (OE 
cedro),*limonene, *linalol, *geraniol. *: componenti naturali degli OE.  

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 50 ml  Běžná cena: €   17     
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Sluneční kosmetika 

 

 

 

 

Čistý olejíček z Třezalky 

proti spáleninám a opaření – nejlépe po opalování 

Olejíček z třezalky, který vám nabízíme, je čistý a extrémně koncentrovaný. Díky jeho protizánětlivým a 

hojivým vlastnostem a schopností mírnit bolest je odpradávna považován za jedinečný lék na všechna 

poškození kůže. V první řadě na popáleniny, opaření ale i poranění různého původu. Je velice účinný 

po delším opalování, kdy kůže potřebuje více výživných látek, hydrataci a zklidnění. 

Ingredienti INCI: Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Hypericum Perforatum Extract (Estratto in olio di iperico). 

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 50 ml  Běžná cena:  € 17     

Olej – Zelená Slupka Ořechu 

opalovací a zklidňující prostředek 

 Olej ze zelených slupek ořechů je velice koncentrovaný, zlepšuje opalování, prodlužuje jeho efekt a 

kůže je přirozeně hnědá. Je bohatý na esenciální oleje levandule a benzoina, které zklidňují a chrání 

pokožku a pokud je poškozená, tak ji do hloubky regenerují. Máta a meduňka jsou hodně osvěžující a 

pomáhají odhánět obtížný hmyz a komáry. Základ je olivový olej, zmírňující zčervenání a podráždění 

kůže. Chrání ji a zjemňuje. Je potřeba být obezřetný při prvním pobytu na slunci. 

 
Ingredienti INCI: Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Juglans Regia Extract (Estratto in olio di mallo di noce), Mentha 
Piperita Oil (OE Menta Piperita), Lavanula Hybrida Oil (OE Lavandino), Cymbopogon Nardus Oil (OE Citronella), 
Styrax Benzoin Resinoid (OE Benzoino), *limonene, *linalol, *citronellol, *geraniol: componenti naturali degli OE. 

Výrobky jsou v tmavém skle s obsahem 50 ml  Běžná cena:  € 17     

 

Krém na slunění - ochranný 

Výborný krém na opalování, který chrání přirozeným způsobem před slunečními paprsky. Částečně 

chrání před paprsky UV-A a UV-B díky sezamovému oleji a minerálnímu titanovému filtru. Takže 

některé sluneční paprsky se odrazí a nepoškodí kůži. Některé kůži zasáhnou, aktivují její přirozenou 

ochranu a my si vezmeme ze slunce jen to dobré, co nám slunce dává. Olej z třezalky redukuje 

zanícení kůže, zatímco měsíček a černý bez zmírňují eventuální zčervenání a redukují stárnutí 

pokožky, které může slunce způsobovat. Stupeň ochrany se řídí tím, jak často a jak hodně se krém 

používá. 

 
Ingredienti INCI: Aqua, Sesamum indicum oil (olio di sesamo), Titanium dioxide (filtro minerale), Alcohol 
(contenuto negli estratti e nella propoli), Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Coco Glucoside (emulsionante 
vegetale), Cetearyl alcohol (emulsionante vegetale), Calendula Officinalis Extract (estratto in olio di calendula), 
Hypericum Perforatum Extract (estratto in olio di iperico), Sambucus Nigra Extract (estratto in alcool di 
sambuco), Propolis (propoli), Styrax Benzoin Extract (estratto inj alcool di benzoino), Cymbopogon Martinii Oil 
(OE palmarosa), Foeniculum Vulgare Oil (OE finocchio), Mentha Piperita Oil (OE Menta Piperita), Lavandula 
Hybrida Oil (OE lavandino), Styrax Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (gomma naturale), Coconut 
alcohol (emulsionante vegetale), Cetearyl Glucoside (emulsionante vegetale), *Limonene, *linalol, *geraniol, 
*farnesol: *: componenti naturali degli OE.                                          Obsah je 150 ml      Běžná cena €  20 
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  Šampony a gely 

 

Šampon – Levandule  
 pro jemné vlasy 

Tento šampon, obzvláště mírný a jemný, je ideální pro vlasy lámavé a slabé. Je to také šampon zaměřený na děti 
a blond vlasy. Levandule a heřmánek mají relaxační a uklidňující vliv na pokožku, zatímco rozmarýna a pomeranč 
ji posilují. Černý bez a olivový olej vlasy zjemňují a chrání a zanechávají je jemné a lesklé. Esenciální olej 
Benzoina a propolis produkt stabilizují.  

 Ingredienti INCI: Aqua, Coco Glucoside (tensioattivo da cocco e zucchero), Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Alcohol 
(contenuto negli estratti e nella propoli), Glyceryn (glicerina), Hydrolyzed Wheat Protein (proteine del grano), 
Chamomilla Recutita Extract (estratto in olio di camomilla), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Rosmarinus 
Officinalis Extract (estratto in alcol di rosmarino), Citrus Aurantium Amara Oil (OE arancio), Sambucus Nigra Extract 
(estratto in olio di sambuco), Propolis (propoli), Styrax Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (gomma 
naturale), Lactic Acid (stabilizzatore naturale del pH),  Limonene*, Linalol*.   *: componenti naturali degli OE.  

Obsah  150 ml   Běžná cena:  € 13     

 

Šampon – Cedro  

pro mastné vlasy a proti lupům 

 

Hlavní složkou tohoto šamponu je cedro, který má čistící schopnost a vytváří rovnováhu. Spolupůsobí s Niaouly, 
kopřivou a řebříčkem a společně pomáhají normalizovat přílišnou tvorbu mazu. Spolu s Tea Tree působí jako 
utišující a očistný prostředek při tendenci k olupování kůže. Esenciální olej Benzoina a propolis produkt stabilizují. 

 
Ingredienti INCI: Aqua, Coco Glucoside (tensioattivo da cocco e zucchero), Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Alcohol 
(contenuto negli estratti e nella propoli), Glyceryn (glicerina), Hydrolyzed Wheat Protein (proteine del grano), Cedrus 
Atlantica Oil (OE cedro), Achillea Millefolium Extract (estratto in olio di achillea), Urtica Dioica Extract (estratto in alcol 
di ortica), Melaleuca Viridiflora Oil (OE niaouli), Melaleuca Alternifolia Oil (OE tee tree), Propolis (propoli), Styrax 
Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (gomma naturale), Lactic Acid (stabilizzatore naturale del pH),  
Limonene*. *: componenti naturali degli OE.  

Obsah  150 ml   Běžná cena:  € 13     
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Šampon – Rozmarýna  
při vypadávání vlasů 

 

Tonifikační účinky rozmarýny činí tento šampon vhodným proti padání vlasů. Společně s Patchouli je posiluje, 
podporuje cirkulaci krve kolem vlasových kořínků. Spolu s působením kopřivy zanechávají vlasy silné a lesklé. 
Esenciální olej Benzoina a propolis produkt stabilizují. 

 Ingredienti INCI: Aqua, Coco Glucoside (tensioattivo da cocco e zucchero), Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Alcohol 
(contenuto negli estratti e nella propoli), Glyceryn (glicerina), Hydrolyzed Wheat Protein (proteine del grano), 
Rosmarinus Officinalis Extract (estratto in olio di rosmarino), Rosmarinus Officinalis Oil (OE rosmarino), Urtica Dioica 
Extract (estratto in alcol di ortica), Pogostemon Cablin Oil (OE patchouli), Propolis (propoli), Styrax Benzoin Resinoid 
(OE benzoino), Xanthan Gum (gomma naturale), Lactic Acid (stabilizzatore naturale del pH).  

Obsah  150 ml   Běžná cena: €   13     

 

 Šampon – Řebříček   
pro suché vlasy 

 
Suchým vlasům a vlasům poničeným sluncem dodává jemnost a lesk. Řebříček a rozmarýna působí na regulaci 
mazu a Patchouli s gerániem šampon provoní. Vlasy jsou pak hebké a dobře se pročesávají. Černý bez a olivový 
olej zlepšují hydrataci, levandule regeneruje pokožku hlavy. Esenciální olej Benzoina a propolis produkt 
stabilizují. 

 Ingredienti INCI: Aqua, Coco Glucoside (tensioattivo da cocco e zucchero), Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Alcohol 
(contenuto negli estratti e nella propoli), Glyceryn (glicerina), Hydrolyzed Wheat Protein (proteine del grano), Achillea 
Millefolium Extract (estratto in olio di achillea), Rosmarinus Officinalis Extract (estratto in alcol di rosmarino), 
Pelargonium Graveolens Oil (OE geranio), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Pogostemon Cablin Oil (OE 
patchouli), Rosmarinus Officinalis Oil (OE rosmarino), Sambucus Nigra Extract (estratto in olio di sambuco), Propolis 
(propoli), Styrax Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (gomma naturale), Lactic Acid (stabilizzatore 
naturale del pH), Linalol*, Citronellol*, Geraniol*. *: componenti naturali degli OE.  

Obsah  150 ml   Běžná cena:  € 13     

 

 

Confezione da 150 ml                           Prezzo al pubblico:  €  12 

  Balzám – Kokos 

 

Balzám je určen pro vlasy suché, matné a nezdravě vypadající. Kokosový olej jim navrací lesk a společně s octem 
a olivou zanechává vlasy jemné. Extrakt z kopřivy vlasy posiluje, glycerin je hydratuje, zatímco Palmarosa, 
geranium a pomeranč je chrání a do hloubky vyživuje. Propolis a benzoino produkt stabilizuje. 

 
Ingredienti INCI: Aqua, Glyceryn (glicerina), Cocos Nucifera Oil (olio di cocco), Alcohol (contenuto negli estratti),  
Acetum (aceto),  Xanthan Gum (gomma naturale), Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Urtica Dioica Extract (estratto in 
alcol di ortica) , Pyrus Malus Extract (estratto di mele), Cymbopogon Martinii Oil (OE palmarosa), Pelargonium 
Graveolens Oil (OE geranio), Citrus Aurantium Amara Oil (OE arancio) , Propolis (propoli), Styrax Benzoin Resinoid (OE 
benzoino), *geraniol, *limonene, *citronellol, *linalol.    *: componenti naturali degli OE.  

Obsah  150 ml   Běžná cena:  € 13     
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Gely 

 

Ingredienti INCI: Aqua, Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Coco Glucoside (tensioattivo da cocco e zucchero), 
Butyrospermum Parkii Butter (burro di karitè), Alcohol (contenuto negli estratti e nella propoli), Cetearyl Alcohol 
(emulsionante vegetale), Picea Abies Extract (estratto in olio di abete rosso), Sambucus Nigra Extract (estratto in 
alcol di sambuco), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Pelargonium Graveolens Oil (OE geranio), Citrus 
Aurantium Amara Oil (OE arancio amaro), Cymbopogon Martinii Oil (OE palmarosa), Propolis (propoli), Styrax 
Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (gomma naturale), Cetearyl Glucoside (emulsionante vegetale), 
Lactic Acid (stabilizzatore naturale del pH), Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Linalol*.   *: componenti naturali 
degli OE  

Obsah  150 ml   Běžná cena: €   13     

 

Gel na intimní partie 

Velice jemný a chránící prostředek s vyváženým pH na citlivější partie. Měsíček, heřmánek a 
řebříček spolupůsobí proti zanícení a uklidňují, geránium, černý bez podráždění tlumí a 
Benzoino potlačuje svědění. Propolis má stabilizační úlohu. 

Ingredienti INCI: Aqua, Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Coco Glucoside (tensioattivo da cocco e zucchero), 
Alcohol (contenuto negli estratti e nella propoli), Cetearyl alcohol (emulsionante di origine vegetale), Xanthan Gum 
(gomma naturale), Calendula Officinalis Extract (estratto in olio di calendula), Chamomilla Recutita Extract 
(estratto in olio di camomilla), Achillea Millefolium Extract (estratto in alcol di achillea), Pelargonium Graveolens 
Oil (OE geranio), Sambucus Nigra Extract (estratto in olio di sambuco), Propolis (propoli), Styrax Benzoin Resinoid 
(OE benzoino), Cetearyl Glucoside (emulsionante di origine vegetale), Lactic Acid (stabilizzatore naturale del pH), 
Citronellol*, Geraniol*. *: componenti naturali degli OE. 

 Obsah  200 ml   Běžná cena: €   16   

 

 

Sprchový gel  - pro relaxaci a pro děti 

Tento produkt má konzistenci jemného krému a je výživný díky olivovému oleji, máslu Karité, 
černému bezu a smrku. Při používání je pleť vláčná a bez prasklinek. Jemné působení 
levandule, geránia, palmarosy a pomeranče je vynikající pro okamžiky odpočinku. Navozují 
pocit uklidnění a pohody. Esenciální olej Benzoina a propolis produkt stabilizují. 

 

Sprchový gel - pro sport a energii 

Tato kosmetika má konzistenci jemného krému a obnovuje energii a vitalitu. Tonifikační a 
stimulující účinek rozmarýnu, Patchouli  a cypříše je ještě posílen mátou, která probouzí 
energii a osvěžuje. Vytváří tak pocit síly a vitality. Esenciální olej Benzoina a propolis produkt 
stabilizují. 

 Ingredienti INCI: Aqua, Olea Europaea Oil (olio d’oliva), Coco Glucoside (tensioattivo da cocco e zucchero), 
Butyrospermum Parkii Butter (burro di karitè), Alcohol (contenuto negli estratti e nella propoli), Cetearyl Alcohol 
(emulsionante vegetale), Rosmarinus Officinalis Extract (estratto in olio e alcol di rosmarino), Rosmarinus 
Officinalis Oil (OE rosmarino), Pogostemon Cablin Oil (OE patchouli), Mentha Piperita Oil (OE menta), Cupressus 
Sempervirens Oil (OE cipresso), Propolis (propoli), Styrax Benzoin Resinoid (OE benzoino), Xanthan Gum (gomma 
naturale), Cetearyl Glucoside (emulsionante vegetale), Lactic Acid (stabilizzatore naturale del pH), Limonene. *: 
componenti naturali degli OE. 

Obsah  150 ml   Běžná cena:  € 13     
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Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Olea Europaea Oil (Olio d’oliva), Alcohol (contenuto negli estratti idroalcolici e nella 
propoli), Cetearyl Alcohol (Emulsionante di origine vegetale), Corylus Avellana Extract (estratto in alcool di 
nocciolo), Propolis (Propoli), Abies Pectinata Extract (estratto in olio di abete rosso), Cymbopogon Martinii Oil (OE 
palmarosa), Citrus Aurantium Amara Oil (OE arancio amaro), Citrus Medica Limonum Oil (OE limone), Styrax 
Benzoin Resinoid (OE benzoino), Styrax Benzoin Extract (Estratto in alcool di benzoino), Xanthan Gum (Gomma 
naturale), Cetearyl Glucoside (Emulsionante di origine vegetale), *limonene, *linalol, *geraniol, *farnesol. *: 
componenti naturali degli OE. 

Obsah  100 ml  Běžná cena: €   16      

 

  

 

Čistící mléko  - Ořech 

Jemné mléko, které čistí kůži obličeje a krku do hloubly s ohledem na nejcitlivější oblast okolo 
očí. Ořechový extrakt má vlastnosti čistící, tonizující, protizánětlivé a uvolňující. Smrk, hořký 
pomeranč a citron zanechávají pokožku svěží a osvobozenou od nečistot. Propolis s vlastností 
antibakteriální, působící proti volným radikálům a čistící pokožku se dobře doplňuje 
s Palmarosou a olivovým olejem. Společně zanechávají kůži hebkou a elastickou 

 

Přírodní mýdla 

 
Produkty vznikající klasickou metodou zpracování za studena (cca 

40°C) mají tu zvláštnost, že obsahují vysoké množství glycerinu, 

který se vytvoří spontánně během procesu výroby. Zůstávají pak 

velice jemné a vláčné. Hlavní olej, který se používá při výrobě 

mýdla, se extrahuje z kokosového ořechu a může se užívat i 

v potravinářství. Do tohoto základu se přidávají další rostlinné oleje 

jako – olivový olej extra vergine pocházející z bio olivových hájů, 

olej z jojoby, mandlový olej, oleolit z měsíčku atd. Přidávají se i jiné 

směsi esenciálních olejů rostlinného původu, které kromě toho, že 

způsobují specifickou vůni, mají i efekt, kterého se používá 

v aromaterapii. Neobsahují syntetické konzervanty ani syntetické 

vůně. 

  Mýdlo Argilla(druh jílu) – stahující, čistící, pro mastnou pleť 

 Mýdlo Měsíček – změkčující a zklidňující, pro citlivou pleť 

 Mýdlo Květy – stahující a čistící, pro všechny typy pokožky 

 Mýdlo Propolis – desinfekční a čistící, pro problematickou pleť a proti akné 

 Mýdlo Skořice a konopí – povzbuzující, pro všechny typy pokožky 

 Mýdlo Růže, jojoba a konopí – delikátní pro svou vůni i na suchou pokožku 

 Mýdlo Rozmarýna a konopí – tonifikující a antiseptické, pro všechny typy pokožky 

 Mýdlo Včelí vosk – výživné, pro sušší pokožku 

 Mýdlo Levandule – zjemňující a antiseptické, pro všechny typy pokožky 

       Obsah 100 gramů        Běžná cena € 3  
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    Aromatické vody 

 

 
Výrobky prodávané v baleny v hnědém skle – obsah 100 ml    

Naše aromatické vody jsou výsledkem dlouhého procesu, který probíhá v naší laboratoři. Destilujeme rostliny 
čerstvé, hned po sběru, aby výsledná kvalita byla co nejlepší. To znamená obsah esenciálních olejů a dalších 
aktivních látek až 1%. Vnější použití aromatických vod je široké – čištění, osvěžení, relaxace a tonizace 
pokožky, pro koupele miminek, pro intimní hygienu, pro vtírání do pokožky hlavy. 

 

Aromatická Voda z Levandule 
Relaxuje, osvěžuje a uklidňuje, zvláště po slunění. Je určena pro kůži citlivou a podrážděnou.  Každodenním 
ošetřováním obličeje i těla dosáhnete žádaného účinku.     

Výrobky jsou v kobaltovém sklu s obsahem 100 ml  Běžná cena:  €   9     

  

Aromatická Voda z Rozmarýny 
Má tonizační a oživující účinek na celé tělo i mysl. Zlepšuje cirkulací a pokud se používá na vlasy a pokožku 
hlavy, povzbuzuje prokrvení vlasového kořínku a tím posiluje i samotné vlasy.  

Výrobky jsou v kobaltovém sklu s obsahem 100 ml  Běžná cena:  €   9     
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Zuby, dásně a hrdlo 

Zubní pasta gel s Aloe a Měsíčku                                    

Zubní pasta gel pro malé i velké. Díky extraktu z Aloe a Měsíčku má uklidňující 
účinek na zanícené dásně, drží je zdravé a silné. Také vynikající pro své 
antiseptické vlastnosti (Propolisu) a osvěžující (Máta). 

Balení ve skle po 30 ml.  Běžná cena:  € 9     
 

Ústní voda  pro zdraví ústní dutiny                                
 

Vynikající ústní voda z květů. Dezinfikuje ústa a pomáhá při zanícení dásní a 
sliznice. Ideální jako osvěžovačí prostředek. 

Balení a v tmavém skle po 200 ml.  Běžná cena:  € 12     
 

Hydroalkoholický extrakt z Propolisu                  

Propolis pochází z pryskyřičného materiálu, který je v pupenech některých stromů 
(topolu, břízy, kaštanu, pinie…) a který nejzkušenější včely sbírají. Vytvářejí 
propolis, který používají při čištění a tmelení pláství. Hydroalkoholický extrakt 
z propolisu má silný účinek antibakteriální, antivirový, imunostimulační a 
protizánětlivý… Je vynikající pro dutinu ústní v případě bolesti v krku, bolesti 
zubů, zánětu dásní a obecně při infekcích ústní dutiny. Také při počátcích 
respiračních problémů a pro ochranu žaludku. Při vnějším užití se uplatňuje jako 
desinfekce, nebo jako prostředek pro hojení a zacelování jizev. 

Balení s dávkovačem a v tmavém skle po 30 ml.   Běžná cena:  € 13     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deodorante – osvěžení a vůné pro vaše tělo 

Příjemný deodorant vhodný pro jemnější a dráždivější pokožku. Má osvěžující vůni  
a reguluje pocení, aniž by ho kompletně potlačoval. Co potlačuje, je nehezký pach 
potu. Při užívání deodorantu máte příjemný pocit svěžesti. 

Balení :  sprej v bílém skle po 100 ml.                  Běžná cena:  € 14 
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Dětská linka 

0+ 
Děti jsou obraz čistoty a 
nevinnosti, totálně zavislý na 
péči rodičů. První kontakt s 
matkou a okolním prostředím je 
prostřednictvím kůže. Jejich kůže 
je velmi tenká, jemná a potřebuje 
velmi šetrné zacházení. 

 

Koupací Crém - Šampon                                                                               150 ml.   € 16,00 
Krémová a jemným čisticím prostředkem na tenkou kůži kojenců. 

Mast na prdiklu                                                                                                30 ml.   € 16,00 
Vynikající produkt uvedený pro přebalování. Předcházi a léčí podráždění a zarudnutí kůže. 
Aromatické voda Měsíčku a Levandule                                                       100 ml.   € 10.00 
Vhodné pro mytí děské citlivé pokožky. V prvním měsíci života se doporučuje při koupání (dvě polévkové lžíce do 
vaničky). Možné použití v případě seborotické dermatitidě. 
Mandarinka esenciální olej                                                                               5 ml.   € 11.00 
Malým dětem dává harmonii a rovnováhu. 
 

 

Pánska linka 

 

  

 

 

 

Krém po holení - Pinie Horská                                                                       30 ml.   € 24,00 
Ideální krém pro vyživu, zklidňení a osvěžení pokožky po holení, chrání také před infekcí. Je Vvnikající pro 
antiseptické a uklidňující účinky. 

Aromatická voda z Levandule                                                                      100 ml.     € 9,00 
Tonikum bez alkoholu po holení, má uklidňující a protizánětlivé účinky. 
Šampon - rozmarýna - na zesílen vlasu                                                                      150 ml.   € 13.00 
Vis. strana 20 
Sprchový gel - pro sport a energii                                                                     150 ml.   € 13.00 
Vis. strana 21. 
Deodorant - osvěžení pro vaše tělo                                                                                100 ml.   € 14.00 
Vis. strana 20 
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                  Výrobky pro pejsky a jiná 

zvířátka 
 

 

 

Také vaši zvířecí miláčci mají právo na kvalitní péči o své tělo i srst. 
Proto vám nabízíme dva produkty, které mají stejné složení i kvalitu, 
jako kosmetika, kterou my užíváme každý den. Jsou s esenciálními 
čistými oleji a velmi účinné, takže vaše domácí zvířátka budou stále ve 
formě. 

 

Liško – sprej proti parazitům 

Sprej hodně bohatý na čisté esenciální oleje, které působí proti vším, roztočům, 
klíšťatům, blechám, mouchám a komárům, kteří napadají srst a kůži našich pejsků a 
kočiček. Pro účinnou prevenci je vhodné nastříkat produkt každý 4. – 6. den na tělo 
a především na oblast kolem krku. V případě zamoření je nutné aplikovat sprej 
každý den. Vždy dávejme pozor, aby sprej nepřišel do kontaktu s očima či sliznicí. 
Moc účinné je také vystříkat jejich pelíšky. 

 
Ingredienti INCI: Aqua (Acqua), Alcohol, Cimbopogon Nardus Oil (OE Citronella), 
Lavandula Hybrida Oil (OE lavandino), Eucalyptus Globulus Oil (OE Eucalipto), Mentha 
Pulegium Oil (OE Menta Puleggia), Cetearyl Alcohol (emulsionante vegetale), Cetearyl 
Glucoside (emulsionante vegetale), *limonene, *linalol, *citronellol, *geraniol. *: 
componenti naturali degli OE. 

Obsah 100 ml       Běžná cena € 14  

 

 

  

Zanzarella -  repelent proti hmyzu 

Velice jemný tělový spray se svěží vůní, která je komárům nepříjemná. Obsahuje 
cennou směs čistých esenciálních olejů, citronellu, geránium, levanduli a 
eukalyptus, které odpuzují komáry a jiný hmyz. 

  
Ingredienti INCI: Aqua, Alcohol, Cymbopogon Nardus Oil (OE citronella), Pelargonium 
Graveolens Oil (OE geranio), Lavandula Angustifolia Oil (OE lavanda), Eucalyptus 
Citriodora Oil (OE eucalipto) Cetearyl Alcohol (emulsionante di origine vegetale), 
Cetearyl Glucoside (emulsionante di origine vegetale), *limonene, *linalol, *citronellol, 
*geraniol, *eugenol.   *: componenti naturali degli OE.  

Balení :  sprej ve  skle po 100 ml.                               Běžná cena:  € 15     

 

               Výrobky proti komarům a hmyzu 
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  Esenciální oleje 

 

 

     Esenciální  oleje se prodávají v tmavém skle po 5 ml. Nacházejí se v  

     rostlinách uvnitř jejich buněk a sestávají z aromatických substancí,  

     které se získávají destilací pomocí páry. Oleje, které vám nabízíme  

     jsou čistě přírodní. Mohou se používat různě. 

 

 přísada do přírodního oleje a aplikace na kůži, či při masáži; 

   do koupele; 

   do aromatických lamp, fontánek, zvlhčovačů a osvěžovačů; 

   do vůní. 

 

Esenciální Olej z Trpkých Pomerančů 

Tento olej se získává  vylisováním jejich kůry. Používá se pro nesčetné terapie jako prostředek protizánětlivý a 
antibakteriální. Pomáhá v okamžicích stresů, úzkostí a smutku, uvolňuje mysl a podporuje pozitivní náladu, navozuje 
smyslnost a zlepšuje spaní. Na tělo působí zlepšením lymfatické a periferní cirkulace, tudíž rozpouští tuky a zmírňuje 
neestetičnost celulitidy.  

Běžná cena: €   7     

 

Esenciální Olej z Rozmarýny 

Rozmarýnový olej zvyšuje tonus, zlepšuje koncentraci, stimuluje aktivitu mozku a tudíž zlepšuje paměť. Užívá se i 
v případě momentální slabosti a při nízkém tlaku. Na tělo působí zmírněním  artritických bolestí, při revmatismu i při 
svalové únavě. Zlepšuje cirkulaci a tím redukuje špatný průtok tekutin. Konečný výsledek je potlačení celulitidy a 
jemná a elastická kůže.  

Běžná cena: €   9     

 

Esenciální Olej z Levandule 

Levandule nachází široké uplatnění v terapeutické oblasti. Je účinná při problémech  nervového systému, jako jsou – 
deprese, stres, nespavost, bolest hlavy a hypertenze. Pomáhá také při potížích svalových, kloubních a dýchacích. 
V dermatologické oblasti je levandule účinná proti akné,ekzémům, bodnutí hmyzem, proti spáleninám a při dalších 
kožních onemocněních. 

Běžná cena: €   9     

  

Esenciální Olej z Čajovníku 

Tea tree (čajovníkový strom) je původem z Austrálie a aboriginci ho neustále hojně používají. Je účinný proti třem 
organizmům působících infekci – proti bakteriím, virům a houbám. Stimuluje autoimunitu v případě napadení těla 
některým z těchto tří útočníků. Tea tree zvyšuje obranyschopnost. Užívá se čas od času také při kožních problémech. 

Běžná cena: €   7     

 



30 
 

 

  

Esenciální Olej z Citrónu 

Extrakt z citronové kůry je optimální tonifikum pro tělo i mysl. Pomáhá nám proti únavě tím, že podporuje obnovení 
enegie. Je výtečný jako aromaterapie a v kuchyni a bytě působí proti bakteriím a parasitům. Je to podpůrný prostředek 
proti horečce a pomáhá snižovat tělesnou teplotu. Stačí pár kapek na vlhký hadřík a dát studený obklad na čelo, 
zápěstí a do týlu. 

Běžná cena: €   8     

Směs na Dýchání 

Eukalyptus, tymián, borovice, máta, levandule a citron, to je kombinace v esenciálním oleji, který nám pomáhá během 
chladných měsíců uvolňovat dýchání a předcházet nachlazení. Má účinek léčivý, ulehčuje odkašlávání  a je 
antiseptický, což je souhrn vlastností, pro které se užívá při nachlazení, bronchitidě, astma, zánětu nosních dutin, při 
bolesti v krku, bolesti mandlí, kataru dýchacích cest a při chřipce.  

Běžná cena: € 11     

Směs pro Veselou Mysl 

Mandarinka, trpký pomeranč, levandule a geranium, to je kombinace v esenciálním oleji, který pomáhá tělu a mysli 
znovu najít rovnováhu a klid. Dětem dodá harmonii a pokud se užije jako částečná náplň v polštáři, uklidňuje a 
podporuje spánek.  

Běžná cena: € 11     

 

 
 

Prodávame následující esenciální oleje (5 ml) 

 

Benzoin   6,0  € 
Sour Orange   7,0  € 
Sweet Orange   6,5  € 
Roman Chamomile  38   € 
Cinnamon China  7,0  € 
Atlas Cedar   8,0  € 
Evergreen Cypress   11   € 
Citronella Ceylon  6,0  € 
Eucalyptus Globulus  8,0  € 
Clove    12   € 
Rose Geranium Egyptian 13   € 
Juniper    18   € 
Frankincense   14   € 
Officinale Lavender  9,0  € 
Hybrid Lavender  7,0  € 

 Lemon peel   8,0  € 

 

 

 

 

Tangerine peel             11   € 
Pippermint   8,0  € 
Red Mirtle   8,0  € 
Niaouli    8,0  € 
Oregano   11  ,€ 
Palmarosa   8,0  € 
Patchouli   16   € 
Black Pepper   19   € 
Scot Pine   8,0  € 
Grapefruit   7,0  € 
Rosemary   9,0  € 
Tea Tree   7,0  € 
Thyme  Zygis   16   € 
Ginger    12   € 
Breathing mix (balsamic) 11   € 
Relaxing mix   11   € 
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LEČIVÉ PRODUKTY 

Z BILIN 

Mají syntomatický silný a rychlý účinek. Produkují se z čerstvých rostlin 
zpracoványch hned po sklizni, aby byla zajištěna maximální účinnost přípravku. 

 
 
 

 

Hydroalcoholické ExtractY (TM) a 

Produkty z Rostlinných Pupenů (GD) 

 

TM Protizánětlivá                      
 
 

Uvedeno v případě bolesti kloubů a svalů a zánětu, jako je bolest zad, krku, zánětu šlach, ischiasu atd ...., revmatických 
potížích, zánětlivých stavů v těle. 

TM Relaxační                                    
 
 
 

Používá se pří nespavosti, depresi, nervozitě, stresu, úzkosti ...  

TM Immunitní systém            
 
 
 

Stimuluje a posiluje imunitní systém dětí i dospělých. Doporučuje se k prevenci onemocnění, v případě selhání imunity, 
nachlazení a oslabení organismu. 

TM Depurativní            
 
 
 

Používá se yako močopudní a na detoxikaci jater, ledvin a krve. V případě poruchy jater, zadržování tekutin a otoku 
kloubů, celulitidy a toxinů v těle. Vynikající při změnách ročních období.  

TM Zažívání                        
 
 

Vynikající v případě žaludeční potíží (pálení žáhy, poruchy trávení, zánět žaludku, plynatosti a střevních zánětů). 

GD Cholesterol a Trigliceridi                              
 
 
 

Výborný prostředek na nižení cholesterolu a triglyceridů. 

GD Alergie                                                          
 
 
 

Účinný proti všem druhům alergií. Má antihistaminické a protizánětlivé účinky. V případě alergického astmatu se 
doporučuje střídat s TM Helichrysum. 

TM Helichrysum 
 
 
 

Přírodní antihistaminiko a cortison. Doporučujeme střídat s GD alergie. Je k dostání pouze ve spojení s GD Alergie 

TM Propolis                                                                                       
 
 
 

TM Propolis je vynikající při bolesti v krku, zubů, dásní, obecně, infekci dutiny ústní, horních  
cest dýchacích a pro ochranu žaludku. Pro vnější použití je označen jako dezinfekce. 
 
 
 

Balení s dávkovačem a v tmavém skle po 30 ml.   Běžná cena:  € 13     
 

 TM a GD: obsah 50-100 ml       Běžná cena   € 20-38  

Na požádání připravime žádané produkty: Množství min. 100 ml,   + € 5,00 
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LINEA UOMO 

 Crema dopo barba al Pino Mugo; 

 Acqua Aromatica di Abete; 
 

 

Lavoriamo con  

tanta passione e 

amore 

 

 

       
 

  

Lavoriamo con  

tanta passione e 

amore 

 

 

 

       
 

  

Lavoriamo con  

tanta passione e 

amore 

 

 

 

       
 

  

Lavoriamo con  

tanta passione e 

amore 

 

 

 

       
 

  

Lavoriamo con  

tanta passione e 

amore 

 

 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

  

  

  

 

Kontakty 

 

 

 

 

RNDr.   Ferrari Giulia  

- absolventka přírodních věd na l´Universitá degli Studi  v          
Modeně 

- stáž  na Klinice Mayo, Rochester, Minesota,  U.S.A. 

- výzkumná pracovnice v nemocnici v Reggio Emilia 

- absolventka studia  léčivých bylin a kosmetiky v zahraničí 

- specializace na masážní techniky, ortho-bionomii, 
energetické masáže a na reflexní masáže chodidel a obličeje 

- studuje a dělá yogu a meditaci. 

  

 

 

 

 

       
 

 

 

 

  

RNDr.  Ferrari Monica   

- absolventka přírodních věd na l´Universitá degli Studi v 
 Modeně a v Reggio Emilia s červeným diplomem. 

- zapsaná v profesním  rejstříku biologů 

- specializace v oblasti výzkumu a vývoje firem 

- absolventka studia přírodní kosmetiky v Itálii 

- specializace v různých masážních technikách a v reflexní  
masáži chodidel obličeje. 

 

Azienda Agricola Rosa Selvatica, Via Dei Gonzaga 183/B, Villa Sesso, 42124 Reggio Emilia, Italie 
Tel.: 0522-531226       Tel.: 039-9260042       E-mail: info@rosaselvatica.it 

www.rosaselvatica.it 
 

C.F.: FRRGLI72E51H223G      P.IVA: 02512390358 
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