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připravujeme
V souvislosti s uvedením nové řady aromaterapie připravujeme novou publikaci, jejímž
prostřednictvím vám její autorka Hanna Maria Tomášková předá více než jenom krátká
sdělení o vzácných rostlinných produktech uvedených v tomto vánočním katalogu, který
právě otevíráte. Dostane se vám do rukou obsáhlejší publikace, váš osobní průvodce s velmi
podrobným vysvětlením každé řady energetické aromaterapie. Krůček za krůčkem vás bude
seznamovat s psychologií, významem a poselstvím každé z nich.
Být ve svém životě šťastný je velký dar, který si musíme každý za sebe vybojovat. Není to
automatické. Stojí to hodně úsilí a také pochopení své osobní cesty. V tomto speciálním
průvodci naleznete mnoho neočekávaných informací o tajuplné moudrosti vesmíru, poselství
andělů, mnohé netušené souvislosti, a především klíč ke svému srdci; to vše propojené s krásou
a vůněmi rostlin, našich věrných spojenců.
Každý z vás, kdo si publikaci zakoupí, v ní najde svůj osobní význam, své osobní souvislosti.
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Milí čtenáři,
nachýlil se konec tohoto roku a my se opět setkáváme nad řádky vánočního katalogu.
Každý rok je jiný a každý přináší do našeho života nové výzvy, radosti i starosti. Změny
jsou nyní zjevné, rychlé a hektické. Máme pocit, že se čas zrychluje takovým tempem, že
se i léto prolíná se zimou. I já sama velmi intenzivně pozoruji při své práci rychlé proměny,
neboť spoustu věcí řeší člověk, jak se říká, za pochodu.
Každý z nás nutně potřebujeme od života více než hmotné uspokojení. Toužíme po klidu,
souznění a útulném domově, kde pocítíme náklonnost, lásku a hlavně pocit bezpečí. Tyto
hodnoty si plně uvědomujeme, pokud jsme v nebezpečí, pokud jsme nespokojeni se životem,
rodinou, prací, osudem.
Vánoční čas je vždy spojován s okamžiky našeho vnitřního naplnění. Bohužel se zdá, že jde
v současné době o vzácný jev. V našem životě nás nepotkávají jen krásné chvíle. Tím, že
prožíváme těžkosti, zkoušky a cítíme se v nebezpečí, sílí náš duchovní život. Neztrácejme
proto naději a víru v lepší časy. Naši přátelé nás vyslechnou, třeba i poradí, pochopí, ale
východisko z potíží je pouze na nás samotných. Učinit správné rozhodnutí a změnu ve
svém životě uskutečnit, dá mnoho práce –, neboť cítíme velkou zodpovědnost.
Přicházejí Vánoce, čas rozjímání a velmi intenzivních citových prožitků. Zkuste s úžasem
pohledět na svoji rodinu a své přátele. Buďte šťastni, že při vás stojí. Pozorujte všechno
a všechny, jako byste je viděli poprvé – především ty věci, na které jste si už zvykli,
a zapomněli na kouzlo, jež skrývají a vyzařují.
Až si budete oblékat jednu ze svých halenek, podívej se, jak je ušitá. Představte si ruce,
které utkaly bavlnu, vodu, která ji zavlažovala, ruce, které ji ušily. Pak pochopíte, že
všechny tyto nyní už neviditelné věci jsou příběhem a podstatou vaší halenky.
Usmívejte se bez pocitů viny, protože radost není hřích. Dnes bude vaše „dobrý den!“ jiné.
Už to nebude jen fráze nebo zdvořilost, ale slova, která budou požehnáním, která zahřejí
u srdce toho, ke komu budou směřovat. Popřejte krásný den i prodavačce, která vám
s nechutí zabalila dárek. Jste možná první, kdo jí všední den zpříjemnil hezkým slovem.
Tímto zázračným slůvkem se pro vás stala významnou a důležitou. Tímto zázračným
slůvkem jste naplnili její srdce laskavostí. Tímto zázračným slůvkem se i vaše srdce zaplní
až po okraj krásou bezpodmínečné lásky. Zázračná slůvka bychom měli sdělovat čím dál
více. Pak bychom nemuseli být ve svém srdci tak chudí.
Přeji Vám krásné, láskou požehnané vánoční svátky. Nechť všichni zažíváme klid v duši,
klid v rodinách a klid v naší zemi
S úctou
Vaše Hanna Maria

VÁNOČNÍ
ANDĚL

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

CENA 200 Kč
kód 180 205

Ojedinělá vůně vás přenese do vánočního
času. Sladěná kompozice éterických olejů
povznáší ducha, zklidňuje mysl a dodává
duši vnitřní klid. Je plná tepla a harmonie,
vytváří v prostoru ojedinělou atmosféru.
Podpoří vaše rozjímání, čas být sám
sebou. Stačí jen zavřít oči a svým vnitřním
zrakem vnímat vůni; podívat se na svět
trochu z výšky a z jiného úhlu pohledu.
Tato vůně je určena jen pro vás, pro
odpočinek vaší duše.
Kompozice obsahuje tyto esence:
hřebíček, pomeranč, citrón, vanilku,
rozmarýn.

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

CENA 180 Kč
kód 180 105

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

CENA 200 Kč
kód 180 204

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

CENA 180 Kč
kód 180 104

vánoční
Blaženost
Vůně vyjadřuje svátost adventního času.
Jsou to vzpomínky na dětství, rodinnou
pohodu a zimní přírodu. Evokuje vánoční
svátky radosti i vážnosti. Jemná vůně
navozuje pocit sblížení, sounáležitosti,
radosti a význam hřejivého rodinného
krbu. Období, kdy jsou nám srdce nejblíže.
Kompozice obsahuje tyto esence:
100% čistě přírodní éterické oleje:
geranium, skořice, koriandr, hřebíček,
citrón, muškátový oříšek, bergamot,
mandarinka, badyán.

2

WINTER TIME

Kolekce 100% čistě přírodních éterických olejů se skořicí zkrášlí rodinnou atmosféru
během neútulného a sychravého období. Éterické oleje WINTER TIME svojí vůní energeticky
prohřívají organismus již při použití v aromalampě. Napomáhají zklidnit organismus při
úzkosti, pocitu samoty, navozují klid a harmonii. Použití těchto kompozicí právě v sychravém
a větrném období je ideálním prostředkem pro navození pohodové a útulné atmosféry.

HŘEJIVÁ VARIACE

obsahuje 100% čistě přírodní
éterické oleje z hřebíčku,
skořice, citrónu a vanilky.
Tato kombinace je jangová,
dodává tedy pocit jistoty
a velmi dobře působí na
mužské protějšky. Kombinace
dvou silně hřejivých éterických
olejů, hřebíčku a skořice, spolu
s jemnou a vzdušnou energií
éterického citrónového oleje,
posilněnou kapkou vanilky,
umocňuje luxusní zážitek
z této vůně.

SKOŘICOVÉ TÉMA

obsahuje 100% čistě přírodní
éterické oleje z limetky a kasie
(čínské skořice).
Tato kombinace je energeticky
sladěna jako protiklad studené
a teplé energie. Limetka, která
je velmi aromatizující
a vzdušná, spolu s protikladnou a silně hřejivou energií
kasie (čínské skořice) vytváří
neobyčejně zajímavou
kombinaci, která nejenže
atmosféru uvolní a prohřeje,
ale zároveň i pročistí.

JEMNÁ VARIACE

obsahuje 100% čistě přírodní
éterické oleje z pomeranče
a skořice.
Tato kombinace je energeticky
sladěna pro posílení pocitu
tepla. Proto je použita teplá
energie éterického oleje
pomeranče a silně hřejivého
éterického oleje ze skořice.

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

kód 7909

kód 7883

kód 7891

CENA 86 Kč

CENA 86 Kč

CENA 86 Kč
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AROMATERAPIE, KTERÁ
ZAHŘEJE U SRDCE I NA DUŠI

přeneste se pomocí vůní do zimní atmosféry
časů našich předků, kteří uctívali a milovali
přírodu
STARÉ MĚSTO

MALEBNÁ VÍSKA

Vůně navozuje atmosféru zasněného večerního města,
útulných domovů, sváteční atmosféru zimního období.
Vyzařuje z ní jemnost a jakási noblesa. Máme chuť tančit,
navštěvovat se, trávit večery spolu s ostatními v prostředí
kaváren, společně popíjet horký čaj a grog. Vůně spojuje
a nabízí klidné a hřejivé chvíle u společného krbu.

Je tomu již dávno, co naše babičky vařily v kuchyni s pecí,
ze které sálalo teplo a praskalo v ohništi klestí z lesa. To
pravé, krásné teplo vesnických domovů, kde za pecí spala
kočka a v pelíšku u lavice odpočíval pes, je zasunuto někde v našich vzpomínkách.
Naše vůně vám tuto kouzelnou atmosféru připomene.
Sálá z ní dobrota, pokora a moudrost, ucítíte vůni koláčků, bábovek a vánoček, pečených s láskou.

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

kód 180 210

kód 180 209

CENA 200 Kč

CENA 200 Kč

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

kód 180 110

kód 180 109

CENA 180 Kč

CENA 180 Kč
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Nezapomenutelná atmosféra, pravé přátelství,
vzájemná láska linoucí se skromným, ale teplým domovem.
Kouzlo starých časů, kdy se lidé ctili, vážili si jeden druhého a byli k sobě uctiví
vnášela do atmosféry Vánoc nezapomenutelné kouzlo.
Tato ucelená kolekce působivých esencí vás přenese do pravé české zimy
a časů našich předků.
TICHÝ LES

VESELÉ VÁNOCE

Zimní les je tichý. Spí příroda, ptáci i zvířata odpočívají.
I my potřebujeme odpočinek, zasnít se, a třeba i nic nedělat.
Vůně éterických olejů vás zahřeje, ukonejší a dodá pocit
klidu. Díky ní bude váš domov klidný, v harmonii.

Vůně jedliček, smrčků, na nich zavěšených sušených křížal, vůně medoviny, prostřený sváteční bílý ubrus, štědrovečerní chod, čekání na Ježíška..., pravé české Vánoce
slavili naši předkové...
Nezaměnitelná vůně podtrhuje vánoční sváteční atmosféru, kdy zní koledy, smích šťastných dětí i dospělých.
Veselé, šťastné a požehnané nechť jsou Vánoce ve vašich
domovech!

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

Kompozice
100% éterických
olejů ve spreji
50 ml

kód 180 211

kód 180 212

CENA 200 Kč

CENA 200 Kč

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

Kompozice
100% éterických
olejů - 10 ml

kód 180 111

kód 180 112

CENA 180 Kč

CENA 180 Kč
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EXKLUZIVNÍ KOLEKCE SYPANÝCH BYLINNÝCH ČAJŮ

ZIMNÍ ČAS

TICHÝ LES

STARÉ MĚSTO

Lahodný čaj plný divokých rostlin rostoucích
v našich lesích a hájích v nás probouzí pohádkové kouzlo čisté přírody. Bylinky, ovoce a koření jsou plné slunce, tepla a divokosti. Obsahují vysoký podíl vitamínů, minerálů, aminokyselin a stopových prvků.
Čaj zlepšuje náladu, celkově posiluje a aktivuje
obranyschopnost organismu. Pomáhá odbourávat z těla toxiny, podporuje správné zažívání
a trávení.
Čaj je vhodný pro denní i večerní pitný režim.
SLOŽENÍ:
šípek plod, hřebíček, lípa srdčitá květ, rooibos,
hruška plod, černý bez plod, borůvka list, kopřiva list, maliník list.

Bylinkový čaj vás přenese do zimní atmosféry
dávných časů starého města.
Bylinky s kořením jsou vynikajícím společníkem při nepříznivém počasí, plískanicích
a vyčerpání. V období zimy výrazně posilují
obranyschopnost organismu, zahřívají tělo
vnitřně a zahání ponurou náladu. Čaj je bohatým zdrojem vitamínů, minerálů a dalších
stopových prvků.
Čaj je vhodný pro denní i večerní pitný režim.
SLOŽENÍ:
jablko plod, koriandr, citrónová kůra, meduňka lékařská list, skořice, měsíček lékařský
květ, citrónová tráva.

CENA
70 Kč

CENA
70 Kč

kód 180 310
40 g

kód 180 311
40 g

CENA
12 Kč

kód H300 74
20 g

CENA
12 Kč

kód H300 75
20 g

STARÉ MĚSTO – HOŘKÁ ČOKOLÁDA

TICHÝ LES – HOŘKÁ ČOKOLÁDA
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❖ Opojná vůně bylinkových čajů vás přenese do zimní atmosféry starého města, do
klidného zimního lesa a do malebné vísky časů našich babiček.
❖ Čaje obsahují bylinky, koření i sušené ovoce, které jsou vhodné do zimního počasí.
Jejich vyvážené složení plné vitamínů a minerálů pocítíte již při prvním doušku.
❖ Nechte se vést krásou zimních časů našich předků...

MALEBNÁ VÍSKA
Bylinkový čaj s ovocem má lahodnou, vyváženou chuť připomínající atmosféru malebné
vísky časů našich babiček. Bylinky a ovoce obsažené v této směsi jsou typickými zástupci
rostlin, které rostou ve vesnickém prostředí.
Ovoce je zdrojem vysokého podílu vitamínů A,
C, B a E, aminokyselin, stopových prvků a minerálů. Bylinky napomáhají harmonizovat
trávící ústrojí, zvyšují obranyschopnost organismu a pomáhají proti zimnímu nachlazení
a virózám. Čaj zklidňuje psychiku i emoce.
Čaj je vhodný pro denní i večerní pitný režim.
SLOŽENÍ:
jablko plod, hruška plod, kustovnice plod, máta peprná list, mateřídouška obecná kvetoucí
nať, meduňka lékařská list, heřmánek pravý
květ.

CENA
70 Kč

VESELÉ VÁNOCE
Pro sváteční chvíle, kdy se setkává rodina,
přátelé a známí, sáhněte po čaji plném lásky,
naděje a nového očekávání. Je vhodný i pro
jedince, kteří se cítí osamoceni, v ústraní, neboť dodává nové světlo do jejich životů a rozpouští chmury.
Krásná, hravá kompozice rostlin je plná vitamínů, minerálů a vláknin, které svými účinky
blahodárně působí nejen na fyzické tělo, ale
zároveň psychicky ulevují při disharmonii,
jako je smutek, lítost nebo osamocení. Čaj,
který můžete darovat komukoli.
Čaj je vhodný pro denní i večerní pitný režim.
SLOŽENÍ:
badyán, jahodník list, citrónová tráva, arónie
plod, růže květ, jablko plod, rooibos, rozinky
plod, kustovnice plod.

CENA
70 Kč

kód 180 309
40 g

kód 180 312
40 g

CENA
12 Kč

kód H300 76
20 g

CENA
12 Kč

kód H300 73
20 g

MALEBNÁ VÍSKA – HOŘKÁ ČOKOLÁDA

VESELÉ VÁNOCE – HOŘKÁ – H300 76
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ČAJ PRO
VNITŘNÍ SÍLU

ČAJ PRO
OSOBNÍ ROZVĚT

Pokud si potřebujete dopřát zasloužený klid
a odevzdat se relaxaci a odpočinku, pak vám
tento čaj přinese krásné chvíle plné tiché naděje spojené s léčivou a zklidňující silou bylinek.
Jemné aroma přinese klid a navodí přímo
odpočinkovou atmosféru. Hojivé účinky bylinek posílí zažívání a vnesou klid do celého
organizmu. Posílí vaši psychiku a dodají vám
novou vnitřní sílu jít dál.

Sluníčkový čaj přímo vybízí k načerpání
nové blahodárné energie pro celý den.
Lahodné a hřejivé aroma květin obsažených
v této čajové kompozici dodá slunce a víru
do vaší duše. Jeho klidná, laskavá vůně a lahodná chuť harmonizuje organizmus, zklidňuje zažívací ústrojí a mírní psychické napětí. Zároveň působí jako antioxidant, má
protivirové a antibakteriální účinky.

slunce v duši

TICHÁ NADĚJE

30 g
CENA 70 Kč
kód 200 521

30 g
CENA 70 Kč
kód 200 520
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ČAJ PRO HLUBOKÉ
UVOLNĚNÍ štěstí

ČAJ PRO RELAXACI

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

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

zklidnění

30 g
CENA 70 Kč
kód 200 518

30 g
CENA 70 Kč
kód 200 519

Čaj obsahuje
následující bylinky:
růže květ, meduňka lékařská list, měsíček
lékařský květ, citrónová tráva, pomeranč květ.

Čaj obsahuje
následující bylinky:
levandule lékařská květ, meduňka lékařská list,
mateřídouška obecná kvetoucí nať, rooibos.

Doplňkový
sortiment ze
stejné řady: mini
čokoláda (20 g)

Cena
12 Kč
20 g

ŠŤASTNÝ DEN – MLÉČNÁ – 300 93

KRÁSNÝ DEN – MLÉČNÁ – 300 94

ANDĚLSKÉ ČOKOLÁDKY
– DÁREK OD SRDÍČKA

Exkluzivní čokoláda nejvyšší kvality v krásném, přímo andělském balení je vyráběna
z těch nejlepších surovin. Zhruba polovinu kakaového bobu tvoří máslo, které je
nositelem výrazné čokoládové vůně a chuti.
Vynikající chuť potěší nejen vás, ale bude i krásnou pozorností pro vaše blízké. Větší balení obsahuje vloženou kartičku s mottem, kam lze vepsat osobní přání.
Čokoláda
s přáním
CENA 25 Kč
20 g

❤R
 oztomilá maličkost pro vaše
blízké.
❤M
 ilá vzpomínka na společné
chvíle.
❤O
 bchodní dárek jako
připomínka a poděkování.
❤K
 omu je věnovat?
Každému, koho máte rádi
a koho si vážíte.

kód 500 22

kód 500 24

kód 500 21
kód 500 23

kód 500 25
Mini čokoláda
CENA 12 Kč
20 g

kód 500 11

kód 500 12

kód 50013

kód 500 14

kód 500 15

ANDĚLSKÁ
AROMATERAPIE

100% čistě přírodní éterické oleje – léčivé světlo andělů

Světlo je v každém z nás. Souvisí se životem na Zemi a pochází ze zdroje, který je pro
mnohé neuchopitelný, nepochopitelný, ale věčný.
Andělská aromaterapie je plná světla. Jemné lahodné tóny esenciálních olejů vás propojí
s vesmírnou říší. Aby tato kolekce mohla působit v každé buňce v těle, byla pozvolna
sestavována z jednotlivých rostlinek, aby krůček za krůčkem vytvořila tuto ojedinělou
krásu dotýkající se hvězd.
V kompozicích jsou použity výtažky z rostlin, které rostou svobodně a volně. Byly
sesbírány s veškerou odbornou péčí a úctou, s využitím metody měsíčního sběru. Tato
péče má zásadní vliv na kvalitu energie vyzařující z olejů. Doba zrání 42 měsíců.
Jeho využití je všestranné:
Koupel – postačí 10–15 kapek na jednu koupel.
Osobní parfém – vysoká koncentrace zaručuje dlouhotrvající účinek.
Osobní ochrana – olej rozetřete na rukou, dekoltu, vetřete do vlasů.
Kosmetické ošetření – vysoká snášenlivost.
Aromalampy – olej díky svému složení zanechává mastné stopy, proto je vhodné používat
aroma lampy se skleněnou miskou, kterou můžete kdykoli umýt. Oleje není vhodné přidávat
k dalším esencím jiných obchodních značek.
Masáže – mandlový olej obsahuje celé balení koncentrované kompozice.
Balzám – obsahuje bambucké máslo, mandlové máslo, kakaové máslo, aloe vera extrakt, kokosový olej a mandlový olej. Výrazně zvyšuje hydrataci pleti. Je vhodný na ruce, obličej, plosky
nohou. Vhodný pro všechny druhy pleti.
Do tohoto vydání vánočního katalogu se veškeré zásadní informace o této řadě nevešly. Abychom vám
lépe přiblížili mnohé souvislosti, důležité informace a také zamyšlení nejen nad těmito pěti pilíři Boha,
vznikla publikace pod názvem „Aromaterapie pro šťastný život“. Upoutávku na tuto publikaci naleznete
na přední vnitřní obálce vánočního katalogu. Do prodeje bude uvedena během listopadu 2019.
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ČAJ ANDĚLŮ

Krásné hřejivé čaje obsahují sypané bylinky té nejvyšší kvality zpracování.
Lahodné a laskavé čajové kompozice jsou krásným dárkem nejen o Vánocích.
Bylinky působí hojivě, odstraňují nahromaděné emoce a stres.
Mají preventivní a protizánětlivé účinky. Čaje mohou užívat děti i dospělí.
Krásu a léčivé účinky čajů andělů ocení každý milovník bylinkových rituálů.

Sypaný čaj
RADOST

Sypaný čaj
VDĚČNOST

CENA 85 Kč

CENA 85 Kč

kód 500 41
40 g

kód 500 42
40 g

Mini čaj
RADOST

Mini čaj
VDĚČNOST

CENA 25 Kč

CENA 25 Kč

kód 500 31
3 cl

kód 500 32
3 cl

RADOST

VDĚČNOST

Čaj je vhodný pro denní i večerní Bylinky
díky svým vlastnostem uvolňují psychické
a svalové napětí v těle. Zároveň zklidňují mysl
a emoce. Čaj napomáhá při neklidu, nepohodě
a odbourávání zlosti, tlumí bolesti hlavy,
uvolňuje průdušky – tím zbavuje mysl smutku.
Má protibakteriální a protivirové vlastnosti.
Psychická podpora: RADOST–BLAŽENOST–
PRAVDA Složení: růže stolistá květ, levandule
lékařská květ, pomerančová kůra, jehlice trnitá
květ, trnka květ, bez černý květ, mateřídouška
obecná kvetoucí nať, pomeranč květ, bazalka
pravá nať, jahodník lesní plod.

Čaj je vhodný pro večerní pitný režim.
Bylinky díky svým vlastnostem pomáhají
při spánku uvolňovat svalové napětí, tím ho
prohlubují. Jeho účinky oceníme především před
spaním. Uklidňuje, pomáhá prohlubovat dech,
odbourává zlost.
Psychická podpora: VDĚČNOST–POKORA–ÚCTA
Složení: anýz plod, dobromysl obecná nať, fenykl
plod, heřmánek lékařský květ, bazalka pravá nať,
mateřídouška obecná kvetoucí nať.
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Darujte léčivou krásu – ČAJE ANDĚLŮ
Sypaný čaj
POCHOPENÍ

Sypaný čaj
LASKAVOST

CENA 85 Kč

CENA 85 Kč

kód 500 43
40 g

kód 500 33
3 cl

Čaj je vhodný pro denní i večerní
pitný režim.
Kompozice bylin svým složením
podporuje soustředění,
odbourává roztěkanost.
Posiluje psychiku, uvolňuje
nahromaděné emoce, uklidňuje
při úzkosti, podporuje
koncentraci a soustředění.
Odbourává denní stres, kladně
působí při hektičnosti.
Psychická podpora:
POCHOPENÍ–SLUŽBA–
VĚRNOST
Složení: meduňka lékařská nať,
levandule lékařská nať, Rooibos,
světlík lékařský nať, heřmánek
lékařský květ, dobromysl obecná
nať, pomerančová kůra.

kód 500 45
40 g

Sypaný čaj
POŽEHNÁNÍ

Sypaný čaj
LASKAVOST

CENA 25 Kč
kód 500 35
3 cl

CENA 25 Kč
kód 500 34
3 cl

POCHOPENÍ

CENA 85 Kč

kód 500 44
40 g

Sypaný čaj
POCHOPENÍ

CENA 25 Kč

Sypaný čaj
POŽEHNÁNÍ

LASKAVOST

Čaj je vhodný pro denní i večerní
pitný režim.
Byliny v této směsi zmírňují
projevy sklíčenosti, apatie
a rozptylují obavy. Podporují
uvědomění si vlastní rovnováhy
vůči okolnímu světu. Směs
uklidňuje emoce, dodává pocit
jistoty a bezpečí. Podporuje
pocit lásky a laskavosti.
Psychická podpora:
LASKAVOST–ŽIVOT–
ODPUŠTĚNÍ
Složení: dobromysl obecná
kvetoucí nať, heřmánek
lékařský květ, bazalka pravá nať,
jahodník obecný list, levandule
lékařská květ, meduňka lékařská
nať, mateřídouška obecná
kvetoucí nať, Rooibos, citrónová
kůra.
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POŽEHNÁNÍ

Čaj je vhodný pro denní i večerní
pitný režim.
Byliny v této kompozici mají
blahodárný vliv na zklidnění
vyčerpaného organizmu,
posilují pocit bezpečí.
Uklidňují při nervozitě,
nespavosti, úzkosti a neklidu
pocházejících z psychického
vypětí. Kompozice má výrazné
antiseptické a protizánětlivé
účinky, zklidňuje celé tělo.
Psychická podpora:
POŽEHNÁNÍ–SVĚTLO–CESTA
SLOŽENÍ: meduňka lékařská
list, máta peprná list, chmel
otáčivý šištice, dobromysl
obecná kvetoucí nať, levandule
lékařská květ, třezalka
tečkovaná květ, kozlík lékařský
kořen.

ČAJ ANDĚLŮ

Krásné hřejivé čaje obsahují sypané bylinky té nejvyšší kvality zpracování.
Lahodné a laskavé čajové kompozice jsou krásným dárkem nejen o Vánocích.
Bylinky působí hojivě, odstraňují nahromaděné emoce a stres.
Mají preventivní a protizánětlivé účinky. Čaje mohou užívat děti i dospělí.
Krásu a léčivé účinky čajů andělů ocení každý milovník bylinkových rituálů.

Sypaný čaj
RADOST

Sypaný čaj
VDĚČNOST

CENA 85 Kč

CENA 85 Kč

kód 500 41
40 g

kód 500 42
40 g

Mini čaj
RADOST

Mini čaj
VDĚČNOST

CENA 25 Kč

CENA 25 Kč

kód 500 21
3 cl

kód 500 22
3 cl

RADOST

VDĚČNOST

Čaj je vhodný pro denní i večerní Bylinky
díky svým vlastnostem uvolňují psychické
a svalové napětí v těle. Zároveň zklidňují mysl
a emoce. Čaj napomáhá při neklidu, nepohodě
a odbourávání zlosti, tlumí bolesti hlavy,
uvolňuje průdušky – tím zbavuje mysl smutku.
Má protibakteriální a protivirové vlastnosti.
Psychická podpora: RADOST–BLAŽENOST–
PRAVDA Složení: růže stolistá květ, levandule
lékařská květ, pomerančová kůra, jehlice trnitá
květ, trnka květ, bez černý květ, mateřídouška
obecná kvetoucí nať, pomeranč květ, bazalka
pravá nať, jahodník lesní plod.

Čaj je vhodný pro večerní pitný režim.
Bylinky díky svým vlastnostem pomáhají
při spánku uvolňovat svalové napětí, tím ho
prohlubují. Jeho účinky oceníme především před
spaním. Uklidňuje, pomáhá prohlubovat dech,
odbourává zlost.
Psychická podpora: VDĚČNOST–POKORA–ÚCTA
Složení: anýz plod, dobromysl obecná nať, fenykl
plod, heřmánek lékařský květ, bazalka pravá nať,
mateřídouška obecná kvetoucí nať.
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Darujte léčivou krásu – ČAJE ANDĚLŮ
Sypaný čaj
POCHOPENÍ

Sypaný čaj
LASKAVOST

CENA 85 Kč

CENA 85 Kč

kód 500 43
40 g

kód 500 23
3 cl

Čaj je vhodný pro denní i večerní
pitný režim.
Kompozice bylin svým složením
podporuje soustředění,
odbourává roztěkanost.
Posiluje psychiku, uvolňuje
nahromaděné emoce, uklidňuje
při úzkosti, podporuje
koncentraci a soustředění.
Odbourává denní stres, kladně
působí při hektičnosti.
Psychická podpora:
POCHOPENÍ–SLUŽBA–
VĚRNOST
Složení: meduňka lékařská nať,
levandule lékařská nať, Rooibos,
světlík lékařský nať, heřmánek
lékařský květ, dobromysl obecná
nať, pomerančová kůra.

kód 500 45
40 g

Sypaný čaj
POŽEHNÁNÍ

Sypaný čaj
LASKAVOST

CENA 25 Kč
kód 500 25
3 cl

CENA 25 Kč
kód 500 24
3 cl

POCHOPENÍ

CENA 85 Kč

kód 500 44
40 g

Sypaný čaj
POCHOPENÍ

CENA 25 Kč

Sypaný čaj
POŽEHNÁNÍ

LASKAVOST

Čaj je vhodný pro denní i večerní
pitný režim.
Byliny v této směsi zmírňují
projevy sklíčenosti, apatie
a rozptylují obavy. Podporují
uvědomění si vlastní rovnováhy
vůči okolnímu světu. Směs
uklidňuje emoce, dodává pocit
jistoty a bezpečí. Podporuje
pocit lásky a laskavosti.
Psychická podpora:
LASKAVOST–ŽIVOT–
ODPUŠTĚNÍ
Složení: dobromysl obecná
kvetoucí nať, heřmánek
lékařský květ, bazalka pravá nať,
jahodník obecný list, levandule
lékařská květ, meduňka lékařská
nať, mateřídouška obecná
kvetoucí nať, Rooibos, citrónová
kůra.
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POŽEHNÁNÍ

Čaj je vhodný pro denní i večerní
pitný režim.
Byliny v této kompozici mají
blahodárný vliv na zklidnění
vyčerpaného organizmu,
posilují pocit bezpečí.
Uklidňují při nervozitě,
nespavosti, úzkosti a neklidu
pocházejících z psychického
vypětí. Kompozice má výrazné
antiseptické a protizánětlivé
účinky, zklidňuje celé tělo.
Psychická podpora:
POŽEHNÁNÍ–SVĚTLO–CESTA
SLOŽENÍ: meduňka lékařská
list, máta peprná list, chmel
otáčivý šištice, dobromysl
obecná kvetoucí nať, levandule
lékařská květ, třezalka
tečkovaná květ, kozlík lékařský
kořen.

•
wellness kosmetika
INSPIRACE Z PŘÍRODY
Příroda má na duši uklidňující vliv. Prosté radosti, jako dýchat čerstvý
vzduch, cítit na kůži slunce či dívat se na krásnou krajinu, jsou přirozeným
regeneračním prostředkem, který nám poskytuje úlevu a klid.
V přírodě nejsou žádné cíle a žádné chtění. Život rostlin se odvíjí jednoduše,
bez nějakého zvláštního záměru. Účelem je prosté „být“.
A právě v tomto duchu je vyvinuta WELLNESS KOLEKCE kosmetiky s vysokým
podílem naprosto čistých přírodních esenciálních olejů lékopisné kvality.
Harmonicky sladěné kompozice svými účinky regenerují tělo, léčí emocionální
a mentální potíže. Kosmetické přípravky z řady WELLNESS obsahují esenciální
oleje vhodné pro všechny druhy pleti. Vyznačují se výbornou snášenlivostí.
S naší wellness kosmetickou řadou se budete nacházet v opravdovém objetí čisté
a léčivé přírody.
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dárkovÁ sada
DOPŘEJTE SVÝM BLÍZKÝM DÁREK INSPIROVANÝ PŘÍRODOU
Vytvořte si dárek na míru:

do dárkových krabiček vám můžeme vložit produkty mimo tuto základní kosmetickou
sadu. Kombinovat můžete ze všech našich nabízených produktů WILD kosmetiky.
Na následujících stránkách naleznete ucelenou nabídku této řady.
Rádi vám pomůžeme s výběrem.
Vyobrazená základní sada obsahuje:
přírodní olej se 100% čistými esenciálními oleji – 150 ml, sprchový gel na tělo i vlasy se 100% čistě přírodními esenciálními oleji –
200 ml, balzám na rty a pokožku – směs přírodních másel se 100% čistě přírodními esenciálními oleji 15 ml, ručník

kód 810 01

kód 820 01

CENA
525 Kč

kód 830 01

kód 840 01

17

500 ml

kosmetika

kód 845 00

WELLNESS
LINE
SE 100%

200 ml
kód 842 00

60 ml
kód 840 50

ESENCIÁLNÍMI
OLEJI
500 ml
kód 815 00

200 ml
kód 812 00

150 ml
kód 843 00

60 ml
kód 810 50

OBSAHUJÍ 100% čistě přírodní éterické oleje
z LEVANDULE, LAVANDINU a TEA TREE.

SPRCHOVÝ GEL

150 ml
kód 813 00

OBSAHUJÍ 100% čistě přírodní éterické oleje
z RŮŽE, GERANIA, PAČULI a POMERANČE.
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Jemný, účinný sprchový šampón
na mytí vlasů i pokožky celého těla
dodá pokožce jemnost, svěžest
a dlouhotrvající vůni. Nedráždí,
nevysušuje a příznivě působí na
stabilizaci ochranného filmu pokožky. Vůně obsahuje pouze 100%
čistě přírodní éterické oleje, které
nám dodávají kromě krásné vůně
také psychickou podporu, radost
ze života.

500 ml
kód 825 00

200 ml
kód 822 00

VLASOVÝ KRÉM 150 ml

145,- Kč

SPRCHOVÝ GEL 60 ml

70,- Kč

SPRCHOVÝ GEL 200 ml

160,- Kč

SPRCHOVÝ GEL 500 ml

380,- Kč

500 ml
kód 835 00

200 ml
kód 832 00

60 ml
kód 820 50

150 ml
kód 823 00

60 ml
kód 830 50

OBSAHUJÍ 100% čistě přírodní éterické oleje
z KADIDLA, LIMETKY, ŠALVĚJE, EUCALYPTU,
MANDARINKY, LEMONGRASU, CEDRU,
POMERANČE, GRAPEFRUITU, CITRÓNU,
HŘEBÍČKU, BERGAMOTU, SKOŘICE
a ROZMARÝNU.

VLASOVÝ KRÉM

Tento vlasový krém slouží ke snadnému rozčesávání vlasů po umytí
i k zábalům. Vlasy regeneruje. Na
pohled jsou zdravé a pružné. Obsahuje bylinné extrakty: PODBĚL
LÉKAŘSKÝ, KOPŘIVA DVOUDOMÁ, HLUCHAVKA BÍLÁ, PŘESLIČKA ROLNÍ, HEŘMÁNEK PRAVÝ, LOPUCH VĚTŠÍ a 100% čistě
přírodní éterické oleje.

150 ml
kód 833 00

OBSAHUJÍ 100% čistě přírodní éterické oleje z CEDRU,
LEMONGRASU, MANDARINKY, SANTALOVÉHO DŘEVA
a SKOŘICE.
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MANDLOVÉ OLEJE
WILD NATURE

WILD ROSE

Očistná, vysoce stimulační terapie masážního
oleje obsahuje čisté éterické oleje lékopisné
kvality podporující střední energetické dráhy
(3.–4. čakru). Jeho energie a vzdušný charakter vás přenese do přirozeného dechu života.
Vysoce kvalitní masážní olej je složen ze základního mandlového oleje a 100% čistě přírodních éterických olejů: KADIDLO, LIMETKA, ŠALVĚJ, EUCALYPTUS, MANDARINKA,
LEMONGRAS, CEDR, POMERANČ, GRAPEFRUIT, CITRÓN, HŘEBÍČEK, BERGAMOT,
SKOŘICE A ROZMARÝN.
Díky očistným energiím éterických olejů se
tato kompozice používá pro posílení imunity,
očisty od negativních emocí a entit. Posiluje
pozitivní myšlení, pohyb a aktivitu. Vyvážená,
povzbuzující energie prokrvuje pokožku a dodává jí pružnost. Pozitivně působí na činnost
jater, tenkého střeva a lymfatického systému.

Masážní olej obsahuje čisté, vysoce energetické éterické oleje podporující spodní energetické dráhy (1.–2. čakru). Jeho smyslná energie
vás povznese do růžového květinového ráje plného motýlů a jemných hřejivých slunečních
paprsků. Budete se moci opět nadechnout
a spočinout v růžových okvětních lístcích plných něhy a pochopení.
Vysoce kvalitní masážní olej je složen ze základního mandlového oleje a 100% čistě přírodních éterických olejů: RŮŽE, GERANIUM,
PAČULI A POMERANČ.
Díky hluboce uvolňujícím účinkům je tato
kompozice vhodná při nedostatku vitální
energie, radosti a stability. Posiluje pozitivní
postoj, spokojenost a tvůrčí činnost. Slaďuje
soulad mezi mužskými a ženskými energiemi,
zvyšuje pohlavní žádostivost. Pozitivně působí na činnost ledvin, močového měchýře, tlustého střeva, ženských i mužských pohlavních
orgánů.

150 ml
CENA 230 Kč

150 ml
CENA 230 Kč

kód 811 50

kód 821 50

60 ml
CENA 85 Kč

60 ml
CENA 85 Kč

kód 810 51

kód 820 51

kód 820 15

kód 810 15
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WILD MAN

WILD LAVENDER

Masážní olej obsahuje čisté éterické oleje lékopisné kvality podporující vrchní energetické
dráhy (5.–7. čakra). Jeho regenerující a relaxační energie vás přiměje k blahodárnému odpočinku, meditaci a nalezení vnitřního klidu.
Vysoce kvalitní masážní olej je složen ze základního mandlového oleje a 100% čistě
přírodních éterických olejů: CEDR, LEMONGRAS, MANDARINKA, SANTALOVÉ DŘEVO
A SKOŘICE.
Díky zklidňujícím účinkům je tato kompozice vhodná při nedostatku odpočinku, spánku
a vnitřního klidu. Posiluje tělesnou i duševní
rovnováhu, uvolňuje energetické blokace, je
vynikající při velkých a extrémních stresových
zátěžích. Pozitivně působí na mozkovou činnost, srdce, plíce a ledviny.
Tato kompozice je přímo předurčena pro moderního muže. Ale věříme, že si ji oblíbí i ženy,
které musí zvládat vysokou stresovou zátěž
a potřebují načerpat hlubokou vnitřní sílu.

Tato kompozice obsahuje čisté éterické oleje
lékopisné kvality LEVANDULE PRAVÉ, LAVANDINU (levandule divoké) a TEA TREE.
Výjimečné spojení jemných energií těchto
esenciálních olejů zaručuje blahodárné účinky
při odpočinku, relaxaci, ale i během nemoci,
drobných úrazech, nespavosti nebo psychických zátěžích. Má protiinfekční vlastnosti,
pomáhá při drobných poraněních, nachlazení,
mrzutosti.
Vlastnosti výše uvedených éterických olejů
jsou vynikajícím terapeutickým léčivým prostředkem pro ženy, muže i děti.

PLEŤOVÉ BALZÁMY - 4 druhy

Balzám zlepšuje hydrataci pleti, zvláčňuje, udržuje
její pružnost a omezuje tvorbu vrásek. Je vhodný pro všechny druhy pleti! Obsahuje bambucké
máslo, mandlové máslo, kakaové máslo, aloe vera
extrakt, kokosový olej, 100% čistě přírodní éterické
oleje. Balení po 15 ml. Cena: 85,- Kč
BIO
KVALITA

150 ml
CENA 230 Kč

150 ml
CENA 230 Kč

kód 831 50

kód 841 50

60 ml
CENA 85 Kč

60 ml
CENA 85 Kč

kód 840 51

kód 830 51

kód 830 15

kód 840 15
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KOUPELOVÉ BYLINKY vám
dopřejí odpočinek, ale navíc
propůjčí své léčivé účinky

kód 830 60

kód 820 60

Balení: 40 g
Bylinková koupel WILD ROSE
Obsahuje jemně mleté ovesné vločky, sušené plnotučné mléko, sušený zelený
čaj, zklidňující bylinky a100% čisté
esenciální oleje z růže, gerania, pačukód 840 60
li a pomeranče.
Bylinková koupel WILD NATURE
kód 810 60
Obsahuje jemně mleté ovesné vločky, sušené
plnotučné mléko, sušený zelený čaj, zklidňuKOUPELOVÉ SOLI, které léčí
jící bylinky a kompozici 100% čistě přírodní
esenciální oleje z kadidla, limetky, šalvěje, euObjevte kouzlo vysoce kvalitních léčebných
kalyptu, mandarinky, hřebíčku a bergamotu.
solí, které svým složením umí ulevit nejen
tělu fyzickému, ale i narušené psychice. Do kaBylinková koupel WILD MEN
ždého dárkového balení soli je přidaná bylina,
Obsahuje jemně mleté ovesné vločky, sušené
která svými účinky doplní kouzlo koupele.
plnotučné mléko, sušený zelený čaj, zklidňující bylinky a 100% čistě přírodní esenciální
HIMALÁJSKÁ SŮL S RŮŽÍ
oleje z cedru, lemongrasu, mandarinky, santalového dřeva a skořice.
HIMALÁJSKÁ SŮL S LEVANDULÍ
Tato sůl obsahuje od 82-92 makroprvků a stoBylinková koupel WILD LAVENDER
pových prvků. Patří mezi nejprospěšnější typy
Obsahuje jemně mleté ovesné vločky, sušené
plnotučné mléko, sušený zelený čaj, zklidňují- soli na světě. Očišťuje organizmus od toxinů,
obnovuje a reguluje metabolismus vody a soli
cí bylinky a 100% čistý esenciální olej z levanv těle, napomáhá regeneraci buněk, omlazuje
dule pravé, levandule divoké a tea tree.
celý organismus. Zároveň uvolňuje svalové
Koupelový balíček, který se uchovává v nepro- tkáně. Významně ovlivňuje psychický stav
dyšném sáčku, před koupelí vyjměte a vložte – navozuje psychickou pohodu, pomáhá při
do vany. Napusťte vodu. Balíček nechte 5-10 obtížích se spánkem a chronickém únavovém
minut louhovat. Mokrý balíček poté můžete syndromu.
tisknout na pokožku, na místa, která potřebu- Balení: 200 g
jete zklidnit. Z balíčku vytéká tekutina mléčné
MOŘSKÁ SŮL Z MRTVÉHO MOŘE
barvy. Ve vaně odpočívejte cca 15-20 minut.
S HEŘMÁNKEM
kód 820 70
MOŘSKÁ SŮL Z MRTVÉHO MOŘE
kód 830 70
SE SKOŘICÍ
Minerální sůl se získává odpařováním vody
z Mrtvého moře. Obsahuje vysokou koncentraci stopových prvků a minerálů. Přispívá ke
zmírnění kožních potíží – lupénka, ekzémy,
dermatitida, akné. Uplatnění najde při zánětlivých onemocněních, alergiích, bolestech
kloubů a svalů. Pravidelné koupele zvyšují
imunitu, zmírňují napětí, zbavují tělo stresu
kód 840 70
a celkově obnovují jeho sílu.
Balení: 150 g
kód 810 70
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TĚLOVÝ PEELING
pro jasnou a zdravou
pokožku

MASÁŽNÍ SVÍČKA
blahodárné teplo
pro vaši pokožku

Ruční peeling pomáhá z těla
odstranit odumřelé kožní
částečky a odkrýt z hlubší
vrstvy kůže novou a zdravou
pokožku.
Obsahuje velmi kvalitní
sůl s vysokým podílem
minerálních složek
z vulkanické činnosti v oblasti
Sicílie, 100% čistá přírodní
másla (bambucké máslo,
kakaové máslo) v BIO kvalitě,
aloe vera extrakt, éterické
oleje.
Tuhý peeling se po tření
v dlaních rozpustí do velmi
příjemné konzistence. Díky
rostlinným máslům je pokožka
velmi dobře vyživená a pružná,
díky minerálním solím je
plná potřebných minerálů
a vitamínů.
Upozornění: Peeling se solí
nepoužívejte na zraněnou
pokožku nebo na otevřené
rány.
Balení: 150 ml
kód 810 80

BIO
KVALITA

Masážní svíčka má skvělé antioxidační,
regenerační a hydratační účinky. Nabízí
pokožce blahodárně působící teplo z čistě
přírodních rostlinných másel a olejů v BIO
kvalitě. Po zapálení se svíčka postupně
mění v teplý, voňavý a hydratační masážní
olej, který můžete aplikovat přímo na kůži.
Zahřáté ingredience působí jemně, přitom
intenzivně. Tělo tak vstřebává všechny potřebné minerály a hydratační látky.
Upozornění: Dodržujte bezpečnostní
opatření, zamezte kontakt s dětmi a domácími zvířaty.
Balení: 100 ml
kód 810 90

kód 820 90

BIO
KVALITA
kód 830 80

kód 830 90

kód 840 80
kód 820 80

BYLINNÉ KOUPELE 40 g

95,- Kč

KOUPELOVÉ SOLI 150 a 200 g

98,- Kč

MASÁŽNÍ SVÍCE 100 ml

450,- Kč

TĚLOVÝ PEELING 150 ml

450,- Kč

kód 840 90

SLOŽENÍ:
meduňka lékařská list
rooibos
lípa velkokvětá květ
přeslička nať
sušená jablka
citrón kůra
pomeranč kůra
anýz vonný plod
skořice drcená kůra
40 g
CENA 75 Kč
kód 830 40

SLOŽENÍ:
Meduňka lékařská
Mateřídouška obecná
Rooibos
Levandule lékařská
40 g
CENA 75 Kč

SLOŽENÍ:
šípek plod
hřebíček
lípa srdčitá
kvet, rooibos
hruška plod
černý
bez plod
borůvka list
kopřiva list
maliník list
40 g
CENA 75 Kč

kód 840 40

kód 820 40
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SLOŽENÍ:
badyán
jahodník list
citrónová tráva
arónie plod
růže květ
jablko plod
rooibos
rozinky plod
kustovnice plod
40 g
CENA 75 Kč
kód 810 40

RŮŽOVÁ
VODA
zázrak přírody
Růžová voda je jednou z nejúžasnějších ingrediencí, kterou oceníte při své každodenní
péči o pleť a tělo. Jedna z nejstarších květových vod působí zjemňujícími, zklidňujícími
a léčivými účinky. Používá se přímo na pokožku a není ji třeba ředit. Málokdo ale ví, kde
všude nám může být prospěšná.
Kosmetika
•R
 ůžová voda dokáže zachovat přirozenou rovnováhu pH vaší pokožky.
• Hydratuje, revitalizuje, zvlhčuje a tonizuje.
•R
 egeneruje a oživuje stárnoucí pleť, působí proti
jemným linkám a vráskám.
•M
 á antibakteriální vlastnosti.
•O
 chlazuje pokožku v horkých letních dnech.
• J e účinná v boji proti akné, dermatitidě a ekzémům.
•P
 omáhá zmírnit jizvy a poranění.
•M
 á antioxidační vlastnosti. Pomáhá posilovat
buňky a regeneruje tkáně.
•Z
 lepšuje kvalitu vlasů.
•P
 omáhá léčit drobné záněty vlasové pokožky
a lupy, které jsou způsobeny plísňovými infekcemi.
Péče o oči
Věděli jste, že čistou růžovou vodu můžete používat jako kapky do očí?
•Z
 mírňuje tmavé kruhy pod očima.
• Rozjasňuje zrak – především z důsledku smogu.
•P
 omáhá čistit, ochlazovat a formou obkladu regenerovat unavené, oteklé a zesláblé oči.
Po opalování
Zklidňuje podrážděnou, spálenou a dehydratovanou pokožku.
Náš tip:
Rozmačkejte 10–15 lístečků Tulsi neboli bazalky
posvátné a přidejte 200 ml růžové vody.
Uchovávejte v lahvi s rozprašovačem a v lednici.
Přibalte ji do vybavení na lyžování. Využijte ji při
pobytu na horách.
Péče o rty
Přikládáme návod na výrobu jednoduchého
přírodního přípravku na rty (zdravá cesta k jejich
zabarvení do růžova).
•Č
 ervenou řepu nakrájejte na malé kousky, vysušte (i na slunci) a umelte na jemný prášek. Přidejte čajovou lžičku růžové vody. Aplikujte na rty.
Smyjte po 15 minutách.

25

Problematická pleť s tvorbou akné
• Smíchejte růžovou vodu a šťávu z jednoho
citrónu ve stejném poměru. Aplikujte na obličej
a nechte působit cca půl hodiny. Smyjte vodou.
Po 2–3 týdnech používání pocítíte na vaší pleti znatelné změny. Růžová voda vás zbaví akné
a zredukuje skvrny a jizvy.
• Pleťová maska z okurky a medu – smíchejte nastrouhanou studenou okurku s dvěma lžícemi
medu. Přidejte dostatek růžové vody a umíchejte jemnou pastu. Před použitím omyjte pleť teplou vodou, osušte a aplikujte masku. Doba působení cca 15 minut. Pleť opláchněte a užijte si
pocit dokonalé čistoty. Používejte jednou týdně.
Růžová voda je skvělá i na jemné odličování
make-upu.

50 ml
CENA 170 Kč
kód 990 000

RUČNĚ VYRÁBĚNÉ KERAMICKÉ
AROMALAMPY
Naše éterické oleje mají vynikající kvalitu a terapeutickou hodnotu, proto je zapotřebí používat
i vhodný doplňkový sortiment, který zaručuje jejich správné užití v praxi.
Naše aromalampy jsou uzpůsobeny svým tvarem a velikostí pro kvalitní přenos energie éterických olejů. Jejich optimální výška a několik průduchů zabraňují přímému žáru svíčky působícímu
na misku. Miska je vyrobena z bezpečnostního laboratorního skla, které dobře snáší teplo. Je
snadno omyvatelná. Pokud se sklo rozbije, objednejte si u nás náhradní.

Aromalampa
bílá lístečky
kód 1015

Aromalampa
béžová lístečky
kód 1017

Aromalampa
šedá lístečky
kód 1016

Aromalampa
laté lístečky
kód 1018

CENA
č
380 K

Aromalampa
koule bílá
kód 1007

Aromalampa
koule béžová
kód 1009

Aromalampa
válec bílý
kód 1010

Aromalampa
válec béžový
kód 1011

Aromalampa
koule šedá
kód 1008

Aromalampa
koule laté
kód 1013

Aromalampa
válec šedý
kód 1012

Aromalampa
válec laté
kód 1014

olmo NADČASOVÁ PÁNSKÁ
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
Pěna na holení
bez alkoholu 200 ml

Balzám po holení
bez alkoholu 100 ml

Bohatá krémová pěna na holení má
vynikající zklidňující a hydratační
účinky, neboť i pánská pleť je jemná
a zaslouží si pozornost. Během holení vytváří podpůrný film a zjemňuje
tak namáhanou pokožku. Obsahuje
olej z bavlníku, extrakty z pupečníku
asijského (Centella asiatica) a červeného vína, které zklidňují pleť při
poškrábání nebo zbroušení. Pěna je
vhodná i pro sensitivní a přecitlivělou pokožku.

Vynikající balzám s přírodními hojivými výtažky dodává pleti optimální
hydrataci a vytváří prostředí, které
zabraňuje nadměrnému vysušování
pleti, a tím tvorbě vrásek. Zchlazuje
podrážděnou pokožku a zabraňuje
jejímu zarudnutí.
Obsahuje kyselinu hyaluronovou, výtažky z baobab lístků a med, dále
olej z bavlníku, katránu etiopského
(Crambe Abyssinica Seed Oil), vitamíny A a E.

Voda po holení
bez alkoholu 100 ml
Voda po holení je od nepaměti součástí pánské hygieny. Dodává pleti
optimální ochranu po holení, vyrovnává napětí podrážděné pokožky,
činí ji vláčnou a zároveň jí dodává
pocit svěžesti.
Obsahuje výtažky z pupečníku asijského (Centella asiatica) a extrakty
z červeného vína.
100 ml
CENA
470 Kč

100 ml
CENA
530 Kč

50SO

200 ml
CENA
330 Kč

50BO

50DO

Sprchový šampón pro tělo
a vlasy 200 ml

Eau de Toilette
toaletní voda 50 ml

Roll On deodorant
bez alkoholu 50 ml

Šampón na vlasy a gel na tělo v jednom balení je ideálním pomocníkem
pro ranní i večerní hygienu těla.
Dokonale hydratuje a dodává tělu
i vlasům potřebné vitamíny. Jemná
emulze hladí tělo a zanechává na pokožce příjemný ochranný film.
Obsahuje výtažky z pupečníku asijského (Centella asiatica), extrakty
z červeného vína a proteiny mandlového oleje.

Pánská vůně podtrhuje šarm, vitalitu
a eleganci mužské krásy. Obsahuje
kompozici vzácných dřevin, koření
a citrusových tónů.
Čistota topu vůně je umocněna éterickými oleji bergamotu, citronu,
mandarinky a petitgrainu (hořkého
pomeranče) a šalvěje muškátové.
Střed vůně obsahuje éterický olej
z černého pepře, pryskyřici kanárníku luzonského (Elemi), výtažky z kořene zázvoru, kvítků bourbonského
gerania a jedle bělokoré.
Spodní tóny jsou sladěny a tvořeny
éterickými oleji patchouli, santalového dřeva a vetiveru (Haitian Vetiver).

Esenciální oleje z šalvěje muškátové
spolu s vitamínem E působí okamžitě proti nepříjemným pachům,
které běžně cítíme v důsledku tvorby
bakterií a potu. Použití tohoto deodorantu redukuje tvorbu potu na
minimum. Díky výtažkům a působení éterického oleje z šalvěje muškátové zůstává podpaží po dlouhou
dobu příjemně hydratované, suché
a bez nepříjemného zápachu. Roll-on
respektuje vyváženost pH pokožky.
Díky tomu pokožka svěže voní až
24 hodin po aplikaci.

200 ml
CENA
330 Kč

29OM

50 ml
CENA
330 Kč

50 ml
CENA
680 Kč

28OM

27OM

OJEDINĚLÁ PŘÍRODNÍ
KOSMETIKA

vaniglia

Podmanivá variace exotických vůní na vanilkové téma přichází, aby vás, ženy,
obohatila a především okouzlila svým výrazem, hloubkou, vznešeností a šarmem.
Kolekce VANIGLIA obsahuje tři stupnice tónů vanilky v různých polohách:
smyslný KASHMIR, svěží VERVEINE a vitální OOLONG. Vůně jsou vhodné pro
všechny ženy bez rozdílu věku. Symbolizují jednotu, sílu,
důraz na kvalitu a krásu.

VANIGLIA KASHMIR 50 ml

EAU DE PARFUM
Kompozice má intenzivní, příjemnou vůni, která svou
vřelostí obklopuje nositelku vůní vanilky a nenápadných
exotických rostlin. Obsahuje zelené tóny bazalky, kořeněné
anýzem. Díky teplému základu ze santalového dřeva,
měkkého kašmíru a haitského vetiveru dodává jejímu
srdci vůni, smyslnost, a půvab. Charakter vůně je vášnivý,
rafinovaný, teplý svými něžnými tóny jantaru.

CENA
680 Kč

kód 28VK

HEDVÁBNÉ TĚLOVÉ
MLÉKO 200 ml

HEDVÁBNÝ KRÉM
NA RUCE 50 ml

KOUPELOVÝ
A SPRCHOVÝ GEL 200 ml

Tělové mléko obsahuje šípkový extrakt bohatý na vitamíny C a E, tím
pokožku vyživuje a hydratuje. Obsahuje rýžový škrob zaručující výrobku
hedvábnou měkkost. Makadamiový
olej, který je bohatý na antioxidanty,
omega 7,5 a 3 kyseliny, má vynikající
regenerační schopnosti.

Krém je vynikajícím ochranným prostředkem pro suchou pokožku během nepříznivého počasí. Je obohacen makadamiovým a mandlovým
olejem. Dále obsahuje máslo z aloe
vera a extrakt z šípků, bohatý na vitamín C a E. Krém obnovuje elasticitu
a měkkost pokožky.

Koupelový a sprchový gel je plný
podmanivé vůně, která vás přiměje
k odpočinku. Vytváří jemnou, křehkou pěnu, která se na pokožce udrží
i několik minut. Obsahuje extrakt
z růžového oleje a bílkovinu ze sladkých mandlí. Gel jemně čistí a hydratuje pokožku a respektuje její přirozené Ph.

CENA
480 Kč

CENA
240 Kč

CENA
330 Kč

30VK

29VK

23VK

28

VANIGLIA VERVEINE
50 ml
EAU DE PARFUM
Krásná a podmanivá vůně, kde
se květy, ovoce a rafinované aromatické esence spojují v jeden
harmonický celek. Intenzivní
vůni tvoří v základu sicilský citrón a povzbuzující citrónová
tráva. Oživující tóny jsou sestaveny z listů verbeny a pelyňku.
Srdce parfému tvoří intenzivní,
vzrušující a smyslná vanilková
vůně bourbonu z fantastického
ostrova Réunion (Indický oceán).

KOUPELOVÝ
A SPRCHOVÝ GEL 200 ml

HEDVÁBNÉ TĚLOVÉ
MLÉKO 200 ml

Koupelový a sprchový gel je plný
uvolňujících tónů, které zmírňují
únavu, napětí těla i ducha. Pro rychlou sprchu doporučujeme nanést na
mycí houbu – ta vytvoří lehkou intenzivní pěnu, která se na pokožce
udrží i několik minut. Při koupeli ve
vaně tvoří měkkou pěnu, která uvolňuje citrusové aroma. Gel je obohacen o výtažky ženšenu, zeleného
čaje a bílkovin z mandlového oleje.
Pokožku jemně čistí, hydratuje a respektuje její přirozené Ph.

Jemná mléčná emulze má díky obsahu ženšenu a zeleného čaje výborné
antioxidační a protizánětlivé účinky.
Obsahuje Sacha Inchi olej, který je
bohatý na nenasycené mastné kyseliny, antioxidany, vitamíny A a E.
Další významnou složkou mléka je
passionflowerový olej, který výrazně
hydratuje pokožku do hloubky, udržuje její pružnost a mikrocirkulaci.
Krásná velkorysá vůně květin a bylinných výtažků dodá vašemu tělu
harmonii.
CENA
480 Kč

CENA
330 Kč

CENA
680 Kč

kód 28VV

VANIGLIA OOLONG
50 ml
EAU DE PARFUM

Čajové lístky s nezaměnitelnou
vůní šafránu, kořeněné tóny černého pepře a kardamonu, hluboký
zázvor a silné energické působení
santalového dřeva a vetiveru ve
vás zažehnou touhu po silném
tepu přírody. Krásná, podmanivá
vůně s dřevitou harmonií z bílého pižma a obklopujícím teplem
semen ambrette (ibiškovec pižmový) zanechá ve vašem okolí
nezapomenutelný dojem exotické
krásy.

CENA
680 Kč

kód 28VOO

29VV

30VV

TĚLOVÝ KRÉM 200 ml

SPRCHOVÝ GEL 200 ml

Jemná krémová emulze má lehkou
konzistenci, která se na povrhu pokožky jemně rozpouští a hluboce
hydratuje. Obsahuje olivový olej
a máslo, které významně pomáhají
při odbourávání volných radikálů
a dodávají pokožce mnoho účinných
vitamínových i antioxidačních účinků. Přítomný extrakt z tamarindu
indického zvyšuje hydrataci a elasticitu pokožky.

Sprchový gel je plný vitality a blahodárných obnovujících účinků. Svými
relaxačními schopnostmi zmírňuje
napětí nastřádané během dne. Je
obohacen o bílkoviny z mandlového
oleje a výtažky ze stromu tamarindu
indického – obsahují aminokyseliny,
vitamíny A, E. Gel jemně čistí a hydratuje pokožku a respektuje její přirozené Ph.

CENA
330 Kč

CENA
550 Kč

30VOO

29VOO
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LEVANDULOVÁ KOSMETIKA

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

VÝŽIVNÝ KRÉM LEVANDULE NA RUCE 100 ml

A
CEN č
K
240

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

L I  ČES

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

200 414

U Ž I VA

K

V
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K
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200 404

PLEŤOVÝ KRÉM LEVANDULE
S KYSELINOU HYALURONOVOU 50 ml
Tento obličejový krém obsahuje místo syntetických parabenů
přírodní extrakt ze zimolezu (Lonicera japonica, Lonicera caprifolium), který potlačuje růst bakterií a plísní.
Složení krému účinně ovlivňuje zklidnění a obnovení rovnováhy pleti. Zlepšuje její hydrataci, udržuje její pružnost, zvláčňuje
a omezuje tvorbu vrásek. Obsahuje tuk z kozího mléka, výše zmíněné 100% čistě přírodní éterické oleje, derivát kyseliny hyaluronové, squalen a vitaminy rozpustné v tucích v přírodním stavu.
Dále obsahuje nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou, která
se dobře vstřebává do
hlubších vrstev pokožky.
A
CEN č
Kyselina hyaluronová je
K
480
přirozenou součástí mezibuněčné hmoty, váže
na sebe vodu, a tím obnovuje objem pleti a viditelně vyhlazuje drobné
vrásky. Tato „tekutina
budoucnosti“ urychluje
tkáňovou obnovu a má
zklidňující účinek.
200 403

30VKC
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TONIZUJÍCÍ PLEŤOVÁ VODA
LEVANDULE 100 ml

VLASOVÝ KRÉM REGENERAČNÍ
150 ml

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

Tento vlasový krém slouží k snadnému rozčesávání
vlasů po umytí. Vlasy regeneruje, na pohled jsou
zdravé a pružné. Jeho vlastnosti a účinky využijte
po trvalé ondulaci, barvení a odbarvování.
Krém doporučujeme používat pravidelně k našemu
sprchovému šampónu – po umytí i k zábalům.
Obsahuje bylinné extrakty a 100% čistě přírodní
éterické oleje z levandule, lavandinu a tea tree.
A
CEN č
K
150

200 413

A
CEN č
K
280

A
CEN č
K
300

200 408

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

A
CEN č
K
300

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

200 412

VŮNĚ DO PROSTORU
WELLNESS LINE
by Hanna Maria

CENA
150 Kč
150 ml

Kolekce vůní do prostoru je sestavena pro všechny, kteří ocení krásu
voňavého domova. Celou kolekci vytvořila paní Hanna Maria Tomášková
v Grasse (Francie), kde vznikají její parfémové kompozice určené pro celý
svět.
Wellness kolekce je vytvořena z luxusních vysoce kvalitních ingrediencí
v přírodních podmanivých tónech. Jsou vhodné pro veškeré prostory, které
potřebujete dlouhodobě osvěžit: domov, kancelář, ale i šatníky, obuv, textilie,
koberce, ložní prádlo. Prostor, který obýváte, dostane nový voňavý rozměr.
NT 116

NT 117

NT 118

NT 119

NT 120

Vysoce účinný
NEUTRALIZANT
PACHŮ vhodný
pro těžko odolné
zápachy
Obsahuje více jak
80% podíl přírodních
látek s vloženou
neutralizující
složkou, která
odbourává zápach,
zatuchlost a celý
prostor provoní na
velmi dlouhou dobu.
Je vynikajícím
pomocníkem
v prostorách
zatížených velkou
koncentrací lidí,
nepříjemnými
pachy, v místnostech
špatně větratelných,
vlhkých.
Odbourává
nežádoucí pachy
domácích mazlíčků,
neutralizuje zápach
moči.
APLIKACE: Vůni
stačí rozprášit do
koberců, závěsů nebo
záclon, případně
pouze do prostoru.

NT 121

BAVLNA
Doslova
krémová vůně
vás zahalí do
hebké pudrové,
a přesto svěží
a lehké vůně.
Celý prostor
bude jedním
hřejivým
pohlazením,
oázou klidu
a pochopení.

KVĚTY
LOUKY
Veselé tóny
jemných květů
lučních kvítků
dodávají
prostoru
divokost,
radost
a vzdušnost.
Do prostoru
vnáší dotek
přírody
s výrazným
uvolňujícím
účinkem.

LUČNÍ
TRAVINY
Jemná,
neotřelá vůně
divoké přírody
podtrhuje
prostor
volností
divokých luk
a hájů. Do
prostoru vnáší
svěžest, klid
a harmonii
zelené přírody.

ZELENÝ ČAJ
Osvěžující
koktejl citrusů
s příchutí
zeleného
čaje dodává
prostoru
nadčasovou
jemnost. Čisté,
jemné linie
vůně zeleného
čaje podtrhnou
klidnou
atmosféru
prostoru.

BAMBUS
Dodává
prostoru
pohodovou
atmosféru,
jemnost, klid
a zenovou
atmosféru
s uklidňujícím
účinkem
a pocitem
čistoty.

* Vůně obsahují antimikrobiální přísadu, vysoký obsah přírodních složek a luxusní parfémové základy. Tím se tato kolekce výrazně odlišuje od klasických osvěžovačů, které můžete zakoupit v běžné obchodní síti.

Katalog, který jsme pro vás připravili, obsahuje mnoho novinek ze světa vůní.
Věříme, že vás široký sortiment aromaterapie i přírodní kosmetiky zaujme, a doufáme,
že vám voňavé výrobky přinesou radost a pohodu.
Je naší tradicí, že v předvánočním čase (od 1. 11. 2019) obdarováváme své zákazníky
vánočními dárky při zakoupení našich výrobků v internetovém obchodě.
INTERNETOVÝ OBCHOD www.hannamaria.cz:
objednávky nad 800 Kč – dobírkovné ZDARMA
objednávky nad 1 500 Kč – dobírkovné a poštovné ZDARMA
Ke každé internetové objednávce obdržíte vánoční dárky, které budou součástí vašeho
balíčku.
Ke každé objednávce obdržíte ZDARMA
kalendář do peněženky a mini čololádu.

Při internetové objednávce na 1 500 Kč
obdržíte ZDARMA dárkový trhací blok ve
tvaru podložky pod myš.

2020 ww w.hannam
ar ia. cz
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Leden
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Blok lze zakoupit i mimo vánoční akci .
Cena 39 Kč – kód 138

Při internetové objednávce nad 3 000 Kč
obdržíte ZDARMA Křišťálový diář 2020.
Ten lze také objednat na našich stránkách.
Rozměry: 21×11,2 cm
Jedná se o ručně malovaný, plánovací, lunární
diář. Každý měsíc je zasvěcen jednomu polodrahokamu. Kalendária, úplňky a novoluní.
Autorka: Květoslava Kolouchová. Diáře tvoří od roku 2010, pokaždé s jiným tématem.
Myšlenka na takový diář ke ní přišla na jarní
rovnodennost v roce 2008, od té doby nápad
postupně vylepšovala. V roce 2011 vydala první diář. A každým rokem pokračuje.

Diář lze zakoupit i mimo vánoční akci .
Cena 129 Kč – kód DI 2020
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