
P O D Z I M  /  Z I M A  2 0 1 8 - 1 9

TEKUTÉ ZLATO Z MAROKA NOVINKY Z VLČÍ HORY  PÁNSKÁ KOSMETIKA

Poklady přírody



Navštivte studio poradenství ve Vlčí Hoře a nechte se hýčkat.
Podzim je ideální příležitostí pro regeneraci pokožky a celého 
těla po náročném létě. Doporučíme vám výrobky podle vašeho 
typu pleti a ukážeme vám, jak o sebe pečovat doma. 
Více o tom, jak obdarovat sebe a své blízké zdravím a krásou, najdete na straně 15.



EDITORIAL

Už jste někdy v ruce drželi náš výrobek a říkali si, 
že voní trochu jinak nebo má barvu, na kterou 
nejste zvyklí? Chceme vás v následujících 
článcích ujistit, že variabilita přírodních látek 
bez ohledu na lidmi stanovený standard je 
nejen v pořádku, ale je dokonce chtěná. Jen 
díky schopnosti přizpůsobovat se okolním 
podmínkám si totiž všechny živé rostliny 
zachovávají svoji schopnost přežít, vyvíjet se 
a pro lidstvo zůstat v dlouhodobém horizontu 
účinné. Užívejte si proto pestrost všeho živého 
kolem nás a přijměte jemné odlišnosti přírodní 
a aromaterapeutické kosmetiky s radostí 
jako důkaz obsahu skutečně přírodních látek. 
Neměnné standardy přenechme pro průmyslové 
zboží. Přeji vám zajímavé a obohacující čtení!

Adéla Zrubecká
spolumajitelka Nobilis Tilia 
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MAROCKÝ ZÁZRAK
Seznamte se s arganovým olejem. Pro své jedinečné vyhlazující 

a zvláčňující účinky je právem nazýván elixírem krásy, tekutým zlatem 
nebo zázrakem z Maroka. A jako každý příběh se i tento začal psát před 

mnoha a mnoha lety…

T É M A

Berberské kořeny
Olej pochází z ořechů keře argánie trnité, 
jehož různé odrůdy po staletí rostly v celé 
severní Africe. Dnes se vyskytuje pouze 
v Maroku. Keře mají hluboké kořeny, jsou 
odolné proti vysokým teplotám a některé 
z nich rostou až 200 let. Kvůli nadměrné 

spotřebě oleje a nízké obnově nových keřů 
jsou argánie nyní velmi vzácné a ohrožené, 
a jsou pod ochranou UNESCO. Nejen proto 
je arganový olej tak ceněný. Má také skvělé 
zvláčňující, vyhlazující a hydratační 
účinky. 

Jeho výroba je tradičně spojována se 
severoafrickými berberskými kmeny. Ber-
berské ženy se již několik staletí věnují 
ruční výrobě oleje umletím plodů do husté 
hnědé hmoty, do níž se přidá voda. Ná-
sledně se arganový olej, protože je lehčí než 
voda, oddělí ve vrchní vrstvě. Tento způsob 
je pomalý a také velmi pracný, protože 
skořápky ořechů jsou tvrdé a je těžké je 
rozlousknout. Daleko rychlejší a kvalitnější 
způsob je lisování za studena, nedostávají 
se do něj totiž nečistoty z ručního mletí.

Kozí olej?
Můžete se setkat s názory, že arganový olej 
je cítit po kozách. Kozy se opravdu kdysi 
používaly pro sklízení arganových ořechů, 

a to tak, že se pustily na pastvu, a protože 
byly ořechy pro kozy nestravitelné, plivaly je 
na zem. Nakousané arganové ořechy se pak 
lépe loupaly. Přesto, že ještě dnes můžete 
na dovolené v Maroku vidět na argániích 
poskakovat kozy, je tento způsob sběru 
postupně zakazován. Za prvé proto, že 

není tolik koz, aby pokryly celosvětovou 
spotřebu oleje, a za druhé proto, že kozy 
okusovaly větvičky a listy chráněných stro-
mů argánie a tím je ničily.

Za specifi ckým kyselým odérem stojí dvě 
kyseliny – octová a valerová. Jelikož jsou 
všechny složky vůně kosmetického oleje 

Arganový olej 
spolehlivě obnovuje 

vitalitu suché 
či zralé pleti.



těkavé a oxidačně nestálé, dochází časem 
k jejich pozvolné přeměně na kyseliny, 
které již tak těkavé nejsou a zůstávají v ole-
ji. Charakteristický odér tedy nepochází 
z koz ale z kyselin, a je arganovému oleji 
přirozený. Je to důkaz, že olej nebyl nijak 
rafi nován. 

Jedlý arganový olej
Asi nejméně známý a u nás i nejméně 
dostupný druh oleje je ten tradiční jedlý. 
Plody argánie se nejprve upraží, pak se 
pomalu melou. Získává se tak silně ovoc-
ně-karamelově voňavý olej, jehož aroma se 
délkou skladování postupně transformuje 
k vůni plísňového sýra.

Semena argánie lze také nejprve pražit 
a následně lisovat za studena na lisech. 
Takto získaný olej má silně oříškovo-kou-
řovou chuť a vůni, která se skladováním 

nemění. Ani jeden z jedlých druhů arga-
nového oleje, které jsme tu popsali, není 
vhodný pro kosmetické účely. Obsahuje 
totiž látky, které mohou pokožku silně 
dráždit, a nemají ani žádný kosmeticky 
významný účinek. Pražení semen totiž 
poškozuje vitaminy a fl avonoidy, které jsou 
naopak pro kosmetické účely velmi cenné.

Kosmetický arganový olej
Na trhu najdete více druhů kosmetického 
agranového oleje. Rafi novaný se vyrábí 
z nepražených semen lisováním nebo 
extrakcí. Rafi nace je složitý proces, který 
může zahrnovat řadu kroků. Je to například 
neutralizace, při níž se olej zbaví nežá-
doucích volných mastných kyselin a všech 
případných příměsí po lisování, dále 
fi ltrace, kdy se k horkému oleji přidávají 
chemická činidla či dezodorizace, během 
níž se destilací s vodní párou odstraní pa-
chové a chuťové látky. Rafi novaný olej má 
tedy různé stupně kvality od extrahovaného 
oleje, který může obsahovat zbytky chemic-
kých rozpouštědel až po olej šetrně čištěný. 
Rafi novaný arganový olej však nemá žád-
né zásadní pěsticí či vyživující účinky, 
vhodný je k prostému promaštění pleti.

Elixír krásy
Kosmeticky nejcennější je arganový olej 
lisovaný za studena, který se vyrábí z ne-
pražených semen usušených na slunci. 
Čerstvě vylisovaný má ovocně-květinové 
aroma, skladováním se velmi rychle mění 
aroma na vůni podobnou plísňovému 
sýru. Takto získávaný olej obsahuje vysoké 
procento vitaminu E a je proto výjimečně 
schopným pomocníkem v ochraně pleti 
proti poškození volnými kyslíkovými ra-
dikály a buněčným stárnutím. Významný 
je také obsah důležitých nenasycených 

mastných kyselin, karotenů a fytosterolů. 
Díky tomu má arganový olej silné regene-
rační a zvláčňující účinky a spolehlivě 
obnovuje vitalitu suché, citlivé, poškozené 
nebo předčasně zralé pleti. Je vhodný také 
jako jemný prostředek na ošetření očního 
okolí, může se používat jako pěsticí noční 
olej nebo jako podklad pod denní krém. 
Komu není jeho vůně příjemná, může si jej 
smíchat se šípkovým či makadamiovým 
olejem, zejména při použití na obličej.
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T É M A

ARGANOVÝ OLEJ BIO
R1088, CPK BIO 

doporučená prodejní cena 
154 Kč (20 ml)

PŘÍRODA NEUMÍ VYTVÁŘET STANDARDNÍ LÁTKY

Z jedné strany je tato věta pochopitelná a jasná pro všechny milovníky živé přírody, z druhé strany se setkáváme s dotazy 
nebo reklamacemi, pokud se výrobek z přírodních surovin mírně liší v barvě či vůni. Výjimkou není ani arganový olej. Stan-
dardy si vytvořila průmyslová odvětví jako nejnižší přijatelnou kvalitu pro účel, ke kterému je daná surovina určená. To ale 
není smyslem aromaterapie, ani výroby naší přírodní kosmetiky. My chceme používat nejvyšší dostupnou kvalitu přírodních 
látek a věříme, že je příroda vytváří právě teď tak, jak je pro nás nejlepší. Obsahové látky v éterických olejích a dalších lát-
kách z přírodních zdrojů, které mohou mít vliv na barvu či vůni, se liší z roku na rok podle toho, jestli víc prší nebo je sucho, 
podle nadmořské výšky, ve které se rostlina sbírá, podle země, kde roste či jak se pěstuje. 

TIP
Vhodný pro 
liftingovou 

masáž

, může se používat jako pěsticí noční 
olej nebo jako podklad pod denní krém. 
Komu není jeho vůně příjemná, může si jej 
smíchat se šípkovým či makadamiovým 
olejem, zejména při použití na obličej.

PŘÍRODA NEUMÍ VYTVÁŘET STANDARDNÍ LÁTKY

Z jedné strany je tato věta pochopitelná a jasná pro všechny milovníky živé přírody, z druhé strany se setkáváme s dotazy 
nebo reklamacemi, pokud se výrobek z přírodních surovin mírně liší v barvě či vůni. Výjimkou není ani arganový olej. Stan-
dardy si vytvořila průmyslová odvětví jako nejnižší přijatelnou kvalitu pro účel, ke kterému je daná surovina určená. To ale 
není smyslem aromaterapie, ani výroby naší přírodní kosmetiky. My chceme používat nejvyšší dostupnou kvalitu přírodních 
látek a věříme, že je příroda vytváří právě teď tak, jak je pro nás nejlepší. Obsahové látky v éterických olejích a dalších lát-
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TEKUTÉ ZLATO Z MAROKA
Arganový olej patří pro své mimořádné regenerační a pěsticí účinky mezi 

jednu z nejvíce ceněných surovin na světě. Proto jsme toto tekuté marocké 
zlato zakomponovali do několika výrobků včetně nového očního krému, 

abyste si tento elixír mládí mohli naplno vychutnat.

N ový Arganový oční krém doplňuje účinky oblíbeného 
pleťového Arganového krému a při celkové péči o pokožku 

obličeje tak využívá všech výjimečných vlastností tohoto 
jedinečného oleje. Extra lehký krém zjemňuje drobné vrásky 
okolo očí a udržuje vaši pleť stále hebkou a plnou života. Navíc se 
skvěle vstřebává a nezanechává pocit mastnoty. Obsažené luxusní 
bio oleje oční okolí chrání a spolehlivě jej regenerují. Každodenní 
používání očního krému působí aktivně proti stárnutí pleti, udržuje 
rovnováhu vody v pleti i její zdravé pH. Pokožka kolem očí tak 
zůstává dlouhodobě hydratovaná a vláčná. Nenápadná vůně 
extraktu z květů tahitské gardénie spolu s dobromyslí zlepšuje 
náladu, abyste byli dobré mysli každý všední i sváteční den.

Naneste každé ráno a večer malé množství krému, jemně 
vklepejte prsty do pokožky kolem očí nebo proveďte 

lehkou masáž – opisujte prsty v očním okolí malé osmičky.

O blíbený pleťový krém nyní najdete v novém kabátku, který 
zaručuje vyšší ochranu obsahu před vnějšími vlivy jako je 

kolísání teploty či světla. Nově upravená je také jeho receptura 
s šetrnější přírodní konzervací, a to na bázi rostlinných výtažků.
Jemný krém díky své mikroemulzní struktuře snáze proniká 
všemi vrstvami pokožky, takže všechny aktivní složky se dostanou 
i do těch nejhlubších vrstev pleti a působí tak mnohem 
intenzivněji. Krém obsahuje vedle arganového oleje další 
jedinečné výživné oleje, jako jsou makadamiový, kokosový 
a rakytníkový, které chrání pleť proti 
předčasnému stárnutí, udržují její zdravé 
pH a celkově ji regenerují. Svou tajuplnou 
vůní vám připomene léto - napůl osvěžující, 
napůl svůdné... trochu jako rybíz, trochu 
vanilka... Nechte se okouzlit a buďte 
okouzlující!

NOVÁ 
RECEPTURA

ARGANOVÝ OČNÍ KRÉM
ZVLÁČŇUJE, HYDRATUJE A PŮSOBÍ 

PROTI PRVNÍM VRÁSKÁM
N0130, CPK BIO, doporučená prodejní cena 249 Kč (15 ml)

ARGANOVÝ KRÉM
VYHLAZUJE, ZJEMŇUJE A DLOUHODOBĚ 

CHRÁNÍ PH PLETI
N0128, CPK BIO, doporučená prodejní cena 449 Kč (50 ml)

NOVINKA

Arganový olej patří pro své mimořádné regenerační a pěsticí účinky mezi 
jednu z nejvíce ceněných surovin na světě. Proto jsme toto tekuté marocké 

Nový oční krém plně nahrazuje stávající výrobky Gel na oční vrásky 
RIA a RIA N, které již od září nenajdete v nabídce.

T É M A
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T É M A

ANI NA PÁNY JSME 
NEZAPOMNĚLI

V ýživný šampon pro poškozené 
vlasy má díky obsaženému 

arganovému a dýňovému oleji vý-
razné obnovující účinky. Účinné složky 
arganového oleje vlasy chrání a obno-
vují jejich strukturu, zatímco dýňový 
olej je zvláčňuje a dodává důležité vý-
živné látky. Šampon obsahuje extrakt 
z kopřivy pro ošetření namáhaných 
a poškozených vlasů.

Nejprve naneste 
malé množství 

šamponu na vlhké vlasy, nechte ně-
kolik vteřin působit a omyjte. Šampon 
tak vlasy zbaví nečistot a mastnoty. 
Poté znovu naneste malé množství 
šamponu, jemnou masáží vytvořte 
hustou pěnu a nechte působit. Vaše 
vlasy tak budou mít dostatek času, 
aby využily maximum účinných látek.

OBNOVUJÍCÍ ŠAMPON
OBNOVUJE STRUKTURU POŠKOZENÝCH VLASŮ

N0915, CPK, doporučená prodejní cena 324 Kč (200 ml)

P řírodní vlasový balzám obsahuje 
řadu bioaktivních látek, které 

vlasům i pokožce dodávají výživu, 
podporují rozčesávání a zabraňují 
lámavosti. Jojobový olej dodává 
vlasům pružnost a lesk, konopný 
olej zásobuje vlasy esenciálními 
masnými kyselinami a arganový olej 
vlasy chrání a regeneruje. Dýňový 
olej a olej z kukuřičných klíčků jsou 
zdrojem zinku, vitaminu E a koenzymu 
Q10, které příznivě podporují stav 
vlasové pokožky. Vyvážená kompozice 
éterických olejů dodá vašim vlasům 
smyslnou vůni. Balzám lze kombinovat 
se všemi našimi přírodními šampony.

Naneste malé 
množství na umyté 

vlhké vlasy, nechte pár minut působit 
a opláchněte.

VÝŽIVNÝ BALZÁM
USNADŇUJE ROZČESÁVÁNÍ A ZABRAŇUJE LÁMAVOSTI
N0920, CPK, doporučená prodejní cena 289 Kč (200 ml)

P řírodní sprchový gel voní jako 
léto, kterým se můžete obklopit, 

kdykoliv se vám zachce. Voňavá směs 
ovoce a vanilky vám připomene ry-
bízový koláč od babičky. Obsažený 
arganový olej revitalizuje a zjemňu-
je pokožku celého těla. Gel je lehce 
pěnivý a skvěle nahrazuje pevná 
mýdla v každodenní očistě vašeho 
těla. Jeho mycí složku tvoří jemné 
přírodní tenzidy na bázi sacharidů 
a kokosového oleje, které jsou k po-
kožce velmi šetrné, navíc hydratují 
a udržují její přirozenou mikrofl óru 
a pH v rovnováze. Jsou také 
snadno biologicky odbouratelné 
a přátelské k životnímu prostředí. 
Po umytí je vaše pokožka vláčná 
a hebká, prosycená okouzlující vůní 
léta, která rozpouští všechny starosti, 
uvolňuje a povznáší.

SPRCHOVÝ GEL ARGANOVÝ
PRO ZJEMNĚNÍ A HYDRATACI POKOŽKY

N0818, CPK, doporučená prodejní cena 304 Kč (200 ml)

Použití

Použití

CENNÝ ARGANOVÝ 

OLEJ NAJDETE 
TAKÉ V PÁNSKÉ 
KOSMETICE 
NA STRANĚ 12.



ROSTEME, DÍKY VÁM! 
V následujících letech máme v plánu 

další rozvoj a rozšíření našich prostor, ať 
už výrobních, skladových či vývojových. 
K tomu nás přiměl kontinuální nárůst 

objemu výroby. Pečlivě jsme situaci 
vyhodnotili a připravili projekt, jak růst 
fi rmy pojmout včetně stavebních úprav. 

Na počátku ale stálo rozhodnutí, že i přes 
určitá omezení, která s sebou výroba 

přírodní kosmetiky ve vesnici Vlčí Hora 
nese, chceme i nadále tvořit v přírodě, 

na okraji Národního parku České 
Švýcarsko.

ROSTEME, DÍKY VÁM! 

8

R O Z H O V O R

S Petrem Zrubeckým, spolumajitelem fi rmy, jsme si popovídali o tom, 

jaká je nyní situace, a především jaké plány celou společnost čekají.
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Ve Vlčí Hoře sídlíte už řadu let. V minu-
losti zde v souvislosti s rozvojem spo-
lečnosti proběhlo několik významných 
stavebních projektů, naposledy to bylo 
Návštěvnické centrum. Jaké projekty 
chystáte nyní?
Už delší dobu si uvědomujeme, že brzy 
naše celkové kapacity, ať už ve vývoji, tak 
i ve výrobě, skladování a následné expe-
dici narazí na své současné limity. Tím by 
mohlo dojít k různým komplikacím, které 
by v konečném výsledku dopadly na naše 
zákazníky. Abychom tomu včas předešli, 
připravili jsme podrobný projekt, který 
primárně řeší fyzické rozšíření všech našich 
provozů a jehož cílem je zefektivnění pro-
vozu celé firmy.

V jaké fázi nyní projekt je, jaký je jeho 
harmonogram?

V současné době již řešíme vše kolem 
žádosti o stavební povolení. Projekt jsme 
i vzhledem k finančním prostředkům, které 
si vyžádá, rozdělili do několika fází, podle 
důležitosti a časové náročnosti jejich rea-
lizace tak, aby na sebe logicky navazovaly. 
Počítáme s tím, že první z nich spustíme 
již na podzim letošního roku. Půjde přede-
vším o významné navýšení skladovacích 
prostor pro suroviny a obaly. Vedle 
nutného zajištění výrobního provozu plá-
nujeme rozvoj i Návštěvnického centra, a to 
především v rozšíření parkovacích míst. 
K letošní výstavbě relaxačního a vzdělávací-
ho koutu zahrady s altánem a květinovou 
mandalou „Matky Země a Života“, která 
navazuje na venkovní posezení v Bylinkové 
čajovně, připravujeme koutek pro děti. 

Ve druhé fázi, kterou plánujeme na jaro 
roku 2019, chystáme výstavbu další bu-
dovy. Vzniknou zde úplně nové, moderní 
prostory pro výrobu, jejíž objem neustále 
roste, a my chceme zvýšit veškeré možné 
standardy tak, abychom dostáli našim 
zásadám. Ty nám stanovuje jak současná 
legislativa, tak i interní směrnice, které 
zohledňují certifikaci výrobních postupů 
a přísné požadavky na kvalitu výrobků, což 
vychází z naší firemní filosofie. I přes mo-
dernizaci výroby si však chceme zachovat 
určitý podíl ruční práce. Samozřejmostí 
je také dopřát našim zaměstnancům 
komfortní pracoviště s moderním vy-
bavením.  Výrazné investice budou tedy 
do technologií napříč celou firmou. Jejich 
cílem je posunutí dosavadních standardů 
na maximálně profesionální úroveň, kterou 
si chceme i nadále zachovat. Proto jsme 

při přípravě celého projektu oslovili řadu 
odborníků, abychom tyto standardy nejen 
naplnili, ale byli i připraveni na jejich možné 
zvyšování.

Neohrozí výstavba nové budovy pro-
voz ve stávajících provozech?
Samozřejmě počítáme s určitými dočas-
nými omezeními napříč všemi odděleními, 
od vývoje přes výrobu, sklady, expedici 
až po administrativní zázemí firmy, které 
ovšem po dokončení nové budovy vyváží 

inovace, s nimiž v projektu počítáme. Cílem 
chystaných projektů je zvýšit výrobní 
i skladovací kapacity, ovšem za takových 
podmínek, aby nebyla ohrožena současná 
výroba, vývoj a expedice. Naše celkové pro-
vozní kapacity by se ukončením poslední, 
třetí etapy, měly zvětšit o zhruba 100 pro-
cent. Projekt celé přestavby a nové výstavby 
počítá s tím, že všechna oddělení musí být 
schopna naše zákazníky obsloužit tak, jak 
jsou zvyklí. Proto jsme jej koncipovali tak, 
že i přes krátkodobé omezení prací se nám 
podaří udržet chod firmy tak, aby naši zá-
kazníci nepocítili žádné komplikace.

Plány vypadají velkoryse, předpoklá-
dáte, že se dotknou postupně všech 
provozů, je to tak?
Ano, ve výsledku se všechny tři fáze pro-
jektu projeví v dočasném nepohodlí, ale 
věříme, že vše je naplánováno tak, aby 
omezení byla jen krátkodobá. Třetí fází 
je nástavba na současnou budovu. Tam 

plánujeme vybudovat nové vývojové 
pracoviště včetně analytické laboratoře 
a zázemí pro zaměstnance. 

 Naším hlavním cílem je zjednodušit 
celkové fungování firmy, zlepšit návaznost 
jednotlivých provozů, aby vzájemně fun-
govaly efektivněji a bezbariérově, zkrátka 
celý proces od vývoje, výrobu, přes sklady 
a finální expedici zjednodušit a zrychlit. Je 
to i o takových detailech, že pro návoz suro-
vin bude existovat vlastní vchod, jiný bude 
sloužit výhradně pro vstup zaměstnanců, 
další zase pouze pro expedici výrobků. Zní 
to možná banálně, ale my už nyní z praxe 
víme, že i takové jednoduché věci dokáží 
výrazně zefektivnit celý provoz. Hlavní 
myšlenkou, která stojí nad celým tímto 
obrovským projektem je uspokojení přání 
zákazníka. 

Vize společnosti odráží i konkrétní 
ekologické, trvale udržitelné zásady, 
jak se konkrétně projeví právě v tomto 
projektu?
Určitě počítáme s několika zásadními 
opatřeními. Mezi nimi je například instalace 
solárních panelů na střechy, které nám 
pomohou snížit energetickou náročnost 
celého provozu. Dalším je maximální za-
chycování dešťové vody do chystaného 
podzemního zásobníku, z něhož pak 
budeme využívat vodu například pro pro-
voz toalet, uvažujeme i o jejím využití pro 
chlazení některých strojů. Samozřejmě část 
vody se bude, stejně jako dnes, využívat 
i pro zalévání zahrady a část budeme vracet 
do soustavy přírodních rybníčků v našem 
areálu.

V souvislosti s budováním nemůžeme 
vynechat přilehlou přírodní zahradu, 
jaké s ní máte do budoucna plány?

Hlavním cílem je 
zjednodušit celé 
fungování firmy.

R O Z H O V O R



Tudy do prodejny 
a Bylinkové čajovny
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Jih
Živel Země » oheň

Západ
Živel Země » voda 

Východ
Živel Země » vzduch

MANDALA „MATKY ZEMĚ A ŽIVOTA“
„Mandalu“ jsme ve Vlčihorské zahradě vytvořili se záměrem poděkování 

Matce Zemi a Životu. Je nasměrovaná na světové strany.

Sever
Živel Země » země – půda

V nedávné době jsme koupili rozsáhlé 
pozemky v bezprostředním sousedství 
společnosti, jedná se o louky přilehlé k naší 
současné zahradě. V následujících letech 
bude tedy zahrada procházet velkým roz-
vojem. Jedním z našich plánů je postupně 
vybudovat sušárnu bylinek, z nichž bu-
deme míchat čajové směsi pro Bylinkovou 
čajovnu.

V současné době je novinkou zahradní 
altán posazený v květinové mandale, 
místo pro relaxaci, debaty, přednáš-
ky. Co můžeme příští rok na zahradě 
čekat?
Vývoj zahrady bude postupný. Už nyní 
zahradu využíváme ke vzdělávacím pro-
gramům a akcím, chystáme zde nový 
orientační systém s popiskami jednotli-
vých rostlin a principů. Dále se v zahradě 
objeví nové rostliny, které jsou našemu 
podnebí vlastní, tematická zákoutí 

a příjemná posezení. Připravujeme také 
zážitkové stezky po zahradě zaměřené 
na konkrétní neduhy či problémy, například 
na migrénu, stres a podobně. 

Na naší zahradě ukazujeme nejen 
principy přírodního zahradničení jako je 

permakultura a biodynamika, ale také 
návštěvníky seznamujeme se základy aro-
materapie a fytoterapie. Připomínáme 
tímto, co byliny a rostliny umí a v čem nám 
mohou pomoci. Zkrátka a dobře, naše za-
hrada vám přinese zážitek i poznání.

R O Z H O V O R
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Mužská pleť je jiná
Pokud muž vašeho života pravidelně po-
užívá váš drahý pleťový krém, nemusí své 
pokožce poskytovat zrovna dobrou službu. 
Mužská pleť je totiž jiná a má jiné potřeby. 
Už to, že je pevnější a hutnější, protože 
obsahuje více kolagenu, je do nebe volající 
nespravedlnost - muži stárnou pomaleji 
a mají méně vrásek. A ještě navíc jim vrásky 
přidávají na mužnosti! Na druhou stranu 
mají pleť dvakrát mastnější než ženy, 
proto i náchylnější k nedokonalostem. Při 
každém holení se připravují o ochranný 
kožní fi lm, a tak mají vždy jen krůček k růz-
ným kožním podrážděním, zánětům a ztrátě 
hydratace. Pokud se přidá stres, únava 
a znečištěné ovzduší, je jasné, že mužská 

pleť potřebuje velmi odlišnou péči. Chcete-li 
mít muže, kterého je radost pohladit, vyber-
te pro něj extra kvalitu. 

Ekologie pokožky
Celá řada mužů se dnes chová zodpovědně 
k životnímu prostředí, staví pasivní domy, 
kořenové čističky, využívá solární energii, 
ale na ekologii své pleti nemají ty správné 
buňky. Netuší, že ropa je základní surovina 
pro běžnou kosmetiku a že sulfáty najdou 
i ve sprchovém gelu. Dopřejte jim proto po-
těšení z přírodní ekologické kosmetiky, 
uvidíte, jakou budou mít radost, až zjistí, že 
se v přírodě odbourá do 14 dnů a nezane-
chá stopy budoucím generacím!

Psychologie přírodních vůní
Stovky reklam na pánské deodoranty ukazu-
jí ženy slastně přivírající oči, když ucítí vůni 
„správného chlapa“.  Z pohledu aromatera-
pie a výzkumu působení čichových vjemů 
je jasné, že pro zvýšení atraktivity muže je 
jeho vůně velmi podstatná, ne-li to nej-
důležitější. Ale co je to za signál, na který 
ženy podvědomě reagují? Vůně nese pod-
prahovou informaci o síle, opoře, odvaze, 
schopnosti reprodukce, zkrátka o tom, co 
z muže dělá muže. To samé, co voní ženě, 
pomáhá i muži samotnému. Vhodným vý-
běrem vůně a kosmetiky posiluje v sobě své 
mužství, a tak nakonec vyhrávají oba.

ZADÁNO PRO PÁNY!
Přestože někteří muži si stále ještě myjí mýdlem i vlasy a jemný obličejový 

olej považují za ideální mazadlo řetězu na kole, časy se rychle mění. I drsňáci 
se chtějí líbit, muži také mají svůj přechod a své krize, a víme už, že lidé se 
vzájemně přitahují, pokud si voní. To dává aromaterapeutické kosmetice 

široký prostor pro své působení, jen správně vybírat! 

T É M A
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P řírodní sprchový gel nevysušuje 
pokožku, takže její očista ne-

znamená ztrátu vláčnosti a nutnost 
následného ošetření hydratačními 
prostředky. Obsažený avokádový 
olej dodává pokožce množství 
vitaminů a má výrazné regenerač-
ní účinky i pro velmi citlivou pleť. 
Rostlinný glycerin a D-Panthenol 
přispívají k hydrataci a ochraně po-
kožky. Mycí účinek přírodního gelu 
je založen na jemných cukerných 
tenzidech.

TIP
Pro zvýšení 

regeneračních účinků 

nanášejte na pleť 

alespoň 2x dennně.

PÁNSKÁ KOSMETIKA

D íky vlastní technologii mikro-
emulze pronikají bioaktivní 

látky krému hluboko do mužské 
pokožky. Obsažený arganový olej 
okamžitě hydratuje a vyhlazuje 
pleť, zatímco vzácná nenasycená 
mastná kyselina makadamiového 
oleje proniká nejhlouběji do pokož-
ky a obnovuje pokožku na buněčné 
úrovni. Kompozice hydratačních 
složek a vitaminů dlouhodobě 
uchovává přirozenou hodnotu 
pH. Osvěžující aroma citrusů se mísí 
s exotickými tóny kokosu a gardénie 
a kořenitým nádechem hřebíčku 
a pepře. Důmyslná vůně je oporou 
každého muže a stejně přitažlivá je 
i pro ženy. Za zvýšenou atraktivitu 
nepřebírá naše společnost odpo-
vědnost!

KRÉM NA OBLIČEJ PRO MUŽE 
S ARGANOVÝM OLEJEM 

N6003, CPK BIO, doporučená prodejní cena 424 Kč (50 ml)

HOLICÍ KRÉM
S BAMBUCKÝM MÁSLEM 

N6007, CPK, doporučená prodejní cena 294 Kč (200 ml)

BALZÁM PO HOLENÍ
S UNIKÁTNÍM TAMANU OLEJEM

N6001, doporučená prodejní cena 344 Kč (100 ml)

SPRCHOVÝ GEL PRO MUŽE
S AVOKÁDOVÝM OLEJEM

N6002, CPK, doporučená prodejní cena 214 Kč (200 ml)

P řírodní holicí krém je hustý, 
nestékavý a s vodou vytváří 

výborně skluznou vrstvu pro hole-
ní citlivé mužské pokožky. Skvěle 
se hodí pro péči o denní strniště 
i plnovous. Díky obsahu jemného 
bambuckého másla je pleť dosta-
tečně chráněna před nadměrným 
vysoušením. Další čisté přírodní látky 
v krému pleť okamžitě hydratují,  
omezují zarůstání vousů, mají silné 
antimikrobiální účinky a působí 
proti vzniku akné.

Rozetřete v silnější 
vrstvě na vlhkou pokožku a po holení 
omyjte vodou.

J e účinnou směsí bioaktivních 
látek v podobě kvalitních 

rostlinných a éterických olejů 
a D-Panthenolu. Pokožku po ho-
lení okamžitě zklidňuje, zjemňuje 
a regeneruje. Obsahuje jojobový 
olej, který reguluje vlhkost pokožky 
a také unikátní tamanu olej. Ten 
se tradičně využívá pro své vyso-
ké antimikrobiální a regenerační 
účinky. Směs éterických olejů je 
stejná jako v pleťovém krému a oba 
výrobky se tak synergicky doplňují. 
Přírodní balzám je velmi jemný, leh-
ce se roztírá a rychle se vstřebává.

Použití

T É M A



13

T ovárník Birhanzl vyráběl vyhlá-
šenou mast, my máme přírodní 

šampon. Jeho kompozice je vyváže-
ná tak, aby přes svoji vysokou mycí 
schopnost zůstal šetrný k vlasům 
a vlasové pokožce, přispíval k jejich 
regeneraci a dodával potřebné vý-
živné látky. Mycí účinek je postaven 
na cukrovém základě, který vytváří 
hustou pěnu. Vlastní technologie 
zmýdelněné myrhy poskytuje vlasu 
zvýšenou ochranu, zklidňuje vlaso-
vou pokožku, působí antimikrobiálně 
a omezuje vznik lupů. Posilující 
šampon pro muže s éterickými oleji 
s převahou limetky a cedru stimuluje 
vlasovou pokožku, vlasy vyživuje 
a posiluje.

PŘÍRODNÍ DEODORANT
S UNIKÁTNÍM POZVOLNÝM ÚČINKEM

N6004, CPK, doporučená prodejní cena 259 Kč (50 ml)

R ostlinný deodorant má mírný 
antiperspirační účinek díky 

obsahu organicky vázaného zinku, 
a tak nebrání přirozeným funkcím 
pokožky. Je tak skvělým „parťákem“ 
do práce, do fi tka i na doma. Speci-
ální kombinace tří antimikrobiálních 
látek pohlcuje bakterie způsobující 
pach potu. Éterické oleje jsou fi xová-
ny na speciálním škrobu a dochází 
tak k jejich pozvolnému uvolňování 
v závislosti na teplotě. Čím více se 
zvyšuje tělesná námaha a teplota, 
tím více účinných látek se uvolňuje.

NEOBSAHUJE 

HLINÍK

T É M A

PROTISTRESOVÁ TROJICE (NEJEN) PRO MUŽE

POSILUJÍCÍ ŠAMPON
PRO PODPORU RŮSTU VLASŮ 

N6006, CPK, doporučená prodejní cena 294 Kč (200 ml)

PŘÍRODNÍ ŠAMPON PŮSOBÍ DVOUFÁZOVĚ. NANESTE NA VLHKÉ VLASY, NECHTE 

NĚKOLIK VTEŘIN PŮSOBIT A OMYJTE. ŠAMPON TAK VLASY ZBAVÍ NEČISTOT 

A MASTNOTY. POTÉ ZNOVU NANESTE MALÉ MNOŽSTVÍ ŠAMPONU. JEMNOU 

MASÁŽÍ VYTVOŘTE HUSTOU PĚNU A NECHTE PŮSOBIT. VAŠE VLASY TAK BUDOU 

MÍT DOSTATEK ČASU, ABY VYUŽILY MAXIMUM ÚČINNÝCH LÁTEK.

Použití

DO PRÁCE » Pro workoholiky 
a ty, kteří stres špatně zvládají 
vybírejte oleje jako je bergamot, 
mandarinka, levandule nebo 
grapefruit. Na pracovní stůl 
postavte keramickou amforku s pár 
kapkami těchto éterických olejů 
nebo sáhněte po Inhalační tyčince 
proti stresu. 

NA DOMA » Vybírejte jiné vůně 
než ty pracovní, tak aby byly typické 
pro vaši domácí atmosféru. Zapnutá 
aromalampa, například se směsí 
Harmonie nebo Radost ze života, 
přeladí muže (i ženy) v krátkém čase 
na domov a pomohou uvolnit se.

VEČERNÍ RITUÁL » 
Vyzkoušejte protistresovou koupel 
s levandulí či borovicí. Pro 
někoho je takový rituál vhodný už 
při příchodu domů, zejména pak 
v tmavých zimních měsících, kdy 
trávíme doma více času.



N yní dostaly zbrusu nové kabátky 
a upravené názvy také pleťové 

krémy a emulze. Díky neprůhlednosti 
praktických pístových dávkovačů je za-
ručena jejich delší trvanlivost a ochrana 
před vnější kontaminací. A nejen to. Tyto 
výrobky ve formě přírodní mikroemulze 
získaly velmi šetrný konzervační sys-
tém z organických kyselin a výtažků 
magnólie. Nového vzhledu se od září 
dočkala také celá těhotenská a dětská 
řada, květové vody a výrobky přírodní 
lékárny. Věříme, že se z nich budete 
těšit stejně jako my.

KURZY NOBILIS TILIA

ZÁKLADNÍ KURZY PRO KAŽDÉHO 
» Víc než jen kosmetika (aneb vše o produktech)
» Praktická aromaterapie pro každého 
» Relaxační aromaterapeutické masáže 
» Kosmetická chemie snadno a rychle

PRO MAMINKY ČI PORODNÍ ASISTENTKY
» Celostní péče o maminky a děti

PRO KOSMETIČKY ZAČÍNAJÍCÍ 
S KOSMETIKOU NOBILIS TILIA 
» Láska na první dotek

PRO KOSMETIČKY I MASÉRY 
» Biofáze – tři kroky ke zdraví a kráse

PRO PROFESIONÁLY A JEJICH SALONY 
» Kosmetické a Masážní rituály pro jedinečný zážitek

NEVYBRALI JSTE SI? 

Podívejte se na přehled tematických 

akcí a kurzů přímo ve Vlčí Hoře. 

Více na www.blog.nobilis.cz/kurzy.

U NÁS SE POŘÁD NĚCO DĚJE…
Přírodní kosmetika, zvláště ta s nízkým obsahem konzervačních látek, je 

velmi náchylná na světlo, vzduch a nešetrné zacházení při jejím používání. 
Proto po jarním uvedení nových obalů na výrobky řady Anti-Age de luxe 
a Lipové detoxikační péče, pokračujeme v přeměnách dalšího sortimentu.

P oznejte krásy a tajemství přírodní 
aromaterapeutické kosmetiky 

a navštivte naše vzdělávací kurzy. 
Naučíte se vše o aromaterapii a jejím 
využití v produktech, co doporučit 
na citlivou pleť, co vybrat pro maminku 
do porodnice nebo jak si sestavit 
unikátní kosmetické ošetření. Kurzy jsou 
určené všem – laikům, profesionálům 
s kosmetickou či masérskou praxí, 
obchodníkům, ale také porodním 
asistentkám a maminkám. Aktuální 
nabídku najdete vždy na stránkách 
www.nobilis.cz.
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VÁNOČNÍ NADÍLKA

P řichází kouzelný vánoční čas. 
Dovolte nám být součástí 

vašich zázraků.

Celou nabídku najdete 
v e-shopu či tištěném letáku. 
Sestavené vánoční sady jsou 
cenově zvýhodněny, baleny 
do praktické dárkové krabičky 
nebo organza sáčku.

A KC E ,   N O V I N KY

AROMA DIFUZÉR
T0328, doporučená prodejní cena 1 455 Kč

Elegantní difuzér s dřevěným dekorem vytváří jemnou mlhu, 
která rozptyluje šetrně éterické oleje do prostoru. Umožňuje 

zvolit příjemné barevné podsvícení.

ZEN DIFUZÉR 
T0329, doporučená prodejní cena 1 320 Kč

Je funkčním doplňkem do bytu i do kanceláře. Díky 
podsvícení, zenovému vzhledu a účinnosti odpařovaných 

éterických olejů vytváří pohodovou atmosféru.

AROMATERAPIE 
PODLE ROČNÍCH OBDOBÍ

T0173, doporučená prodejní cena 349 Kč

V době předvánočního hledání toho nejlepšího pro naše blízké 
nezapomínejme na skutečné hodnoty. To skutečně důležité není vidět, ale 

cítit. Aromaterapeutická kosmetika Nobilis Tilia spojuje krásu, zdraví, emoce, 
vůni, šetrnost k přírodě i lidem, vysokou kvalitu a jedinečný účinek. 

VLČIHORSKÉ STUDIO 
PORADENSTVÍ

cena poukazu 800 Kč

Odborné poradenství k nákupu 
s ukázkou použití výrobků Nobilis Tilia v péči o pleť

Jméno:

Kontakt:

Kód:

1,5 hodinové poradenství zahrnuje odbornou diagnostiku typu 
pleti, doporučení vhodných přípravků a praktickou ukázku 
ošetření pleti s doporučenými výrobky pro domácí použití.

cena 800 Kč

Kód:

Domluvený termín:

Odborné poradenství k nákupu 

s ukázkou použití výrobků 

Nobilis Tilia v péči o pleť

Nová kniha Adély 
Zrubecké vysvětluje, 

jak využívat sílu 
éterických olejů 

v každé roční době.

Svěřte se do rukou profesionálů 
v oboru aromaterapie a přírodní 
kosmetiky, odpočiňte si 
a načerpejte novou energii. 
Poukaz lze zakoupit pouze 
v naší prodejně ve Vlčí Hoře.



Časopis pro přátele 
a zákazníky  
Nobilis Tilia

Zákaznický servis 
+420 412 383 421

8.00 – 15.00
nobilis@nobilis.cz

Obchod 
Lenka Brzáková 

lenka.brzakova@nobilis.cz 
+420 773 111 902 

Marketing 
Simona Brhelová 

simona.brhelova@nobilis.cz 
+420 607 035 326 

Adresa 
Vlčí Hora 147  

407 46  Krásná Lípa

www.nobilis.cz
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