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příběh parfému rozhovor: 
muž mezi ženami

novinky

Vůně jsou naší součástí



Anti-Age de luxe

editorial

V ůně a pachy jsou přirozenou součástí 
našeho života. Od narození se 

podvědomě orientujeme podle čichu a tato 
schopnost nás provází všemi důležitými 
okamžiky našeho života. Podle čichu 
poznáváme svoji maminku a potažmo 
celou rodinu, feromony hrají hlavní roli při 
výběru životního partnera, s láskou čicháme 
k novorozeným miminkům, než přijde puberta 
a naše děti nám vonět přestanou, abychom 
je mohli pustit do světa. Bez vůní by zkrátka 
nebyl život, ať se na to díváte z kterékoli 
strany. Přírodní éterické oleje jsou esencí 
tohoto života, promlouvají k nám ústy přírody, 
jejíž jsme součástí a přinášejí svá konkrétní 
poselství. Proto je aromaterapeutická 
kosmetika s obsahem čistých éterických 
olejů ve svém účinku na hony vzdálená 
běžné kosmetice se syntetickou parfemací. 
V následujících článcích se vracíme k úplným 
základům této přidané hodnoty kosmetiky 
Nobilis Tilia, k vůním, které tvoří náš život.  
Přeji vám příjemné a voňavé čtení…

Adéla Zrubecká
spolumajitelka Nobilis Tilia
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Zpomalte běh času. Do řady Anti-Age de luxe jsme vyvinuli nové tělové mléko s luxusními 
rostlinnými oleji, které doplňují další bioaktivní látky s prokázanými omlazujícími účinky. 

Základem všech produktů je nejluxusnější éterický olej z damašské růže OTTO, který nádherně 
voní a podporuje ženskou ušlechtilost.

Dopřejte potřebnou péči  zralé pleti



přirovnat klíčení a růst rostliny. Semín-
ko je uloženo ve spodní vrstvě, v zemi 
a skrývá v sobě „kód druhu“, který určuje, 
jestli vyroste například fialka, konvalinka 
nebo jasan. Dále přichází růst, střední 
vrstva, kde se uplatňují nároky buď na su-
cho a teplo u rostlin suchomilných, nebo 
na vlhko a chlad u rostlin vlhkomilných. 
Vrchol růstu rostliny je jako vrchol 
pyramidy. Je to květenství a jeho jemné 
esence, které vzlétnou a roznáší obraz 
rostliny do širokého okolí. 

Co cítíme z rostlin?
Stejně tak jako ostatní smysly má také 
čich pro náš život význam zprostředkova-
tele životně důležitých informací o našem 
okolí. Od prvního nádechu vnímá dítě 
vůni své matky, pak celé rodiny a svého 

okolí. Vonnými substancemi se my lidé 
zabýváme od samého počátku existen-
ce. Jejich zdrojů bylo velké množství. 
Mnohem více pak uživatelů vonných látek 
a jejich „chutí“. Kdo například vyrostl 
na venkově, pamatuje si intenzivně vůni 
čerstvého sena nebo posečené louky. Tyto 
vůně vyvolávají asociace ze života, které 
se s nimi spojují. Je nutné zdůraznit, že 
čisté přírodní esence nesou i schopnost 
působit na psychiku, ovlivňovat naše 
duševní stavy a také léčit řadu onemoc-
nění. 

Získávání vonných látek z rostlin 
spadá do oblasti technologií. Původně 
byly vonné látky vyluhovány z rostlin 
pomocí mastných olejů. Dnes je to v ne-
poslední řadě destilování vodní párou, 
vyluhování pomocí rozpouštědel, 

superkritická extrakce, euflerage, li-
sování, vakuové odpařování a také se 
hovoří o technologii živých květů. V tom-
to případě jsou květy vloženy do vakuové 
komory, vonné složky jsou kvantitativně 
a kvalitativně analyzovány a následně je 
v laboratoři sestavena kopie vonné kom-
pozice. 

Zvláštní skupinu vonných látek před-
stavují pryskyřice, například cist, benzoe, 
myrha, kadidlo a stovky dalších zdrojů 
těchto látek. Čisté pryskyřice je možné 
rozpouštět například v alkoholu. Jejich 
vonné složky se používají v základní 
vrstvě pyramidy, kde slouží jako stabili-
zátory vůní. 

Parfémy nebo obecně vonné látky jsou 
neoddělitelnou součástí našeho života. 
Příjemná vůně zvýrazňuje náš charakter 
a dodává nám sebevědomí, podporuje 
naše usilování, mírní nebo podporuje 
naše emoce. Má mnoho dalších dobrých 
vlastností. Vztahy k vůním si vytváříme 
podobně jako vztah k přírodě nebo 
k činnostem, které máme rádi. Vztahy 
nám nejsou předem dány. Je potřeba je 
nejdříve vyvinout a naučit se je vnímat. 
Tak jako každodenní pobývání a práce 
zahradníka v zahradě jej naučí rozmlouvat 
s rostlinami. Stejně tak práce s vůněmi na-
učí každého vnímavého člověka vůně číst 
a rozumět jejich řeči. 

Zbyněk a Adéla
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příběh parfému
Vůně, příběh. To jsou důležité okruhy, kterými se zabývají lidé, jimž 

se vonné látky a práce s nimi staly životním osudem. Parfemáři. Jejich 
umění má několikasetletou tradici, podobně jako umění básníků, malířů, 

skladatelů a ostatních umělců.

Zázrak stvoření parfému
Parfemářství je láska na celý život. Umě-
lec musí mít nadání, trpělivost a štěstí. 
Namísto malířské palety má parfemář 
stovky, možná tisíce lahviček s esen-
cemi. On sedí uprostřed jako dirigent 
a skladatel v jedné roli před svým or-
chestrem. Každá esence má svůj tón. 
Tak nechá zaznít například myrhu nebo 
kadidlo, k nim přidá tón zlata z třezalky. 
Pak třeba konvalinku, mateřídoušku, 
levanduli, růži nebo lípu. Výběr tónů není 
nahodilý, musí do sebe přesně zapadat 
a vytvářet libozvučnou melodii podle 
cítění autora. V té melodii je jeho otisk 
nebo lépe řečeno otisk jeho duše. Vníma-
vý člověk pozná, jestli je dílo „jen krásné“ 
nebo je jeho nezbytnou součástí oživující 
esence duše. 

V jeho voňavé dílně jsou nejenom vůně 
a jejich tóny. Každá vonná substance má 
také svoji chuť, barvu, teplotu a tvar. 
Všechny tyto vlastnosti, a nejen ty, jsou 
vmíchávány do zázračného nápoje parfé-
mu. Je tvořen všemi smysly. Avšak ne 
každý umělec se může stát mistrem. Proto 
jsou mistrovská díla parfémů tak ceněná, 
proto mají svoji síň slávy. Každý parfém 
má své obdivovatele a ne každá vonná 

kompozice vyhovuje každému. V tom je 
naše svoboda a individualita. 

Pyramida vůní
Vývoj vonné kompozice má svou tradici 
ve známé třívrstevné pyramidě. Vespod 
se nacházejí hlubší tóny, které strukturu 
stabilizují. Mohli bychom mluvit o náladě 
zemitosti. Střední vrstva esencí vyšších 
tónů se může vydat cestou ohně, v náladě 
sucha a hřejivosti slunečních paprsků, 
mužského principu, anebo vody, v náladě 

vlhka a chladu ranní rosy, ženského prin-
cipu. Záleží na záměru autora. Na vrcholu 
pyramidy pak jsou esence vysokých 
jemných tónů. Vzlétnou a rychle mizí 
jako motýl, jenž opustil květ. Mají náladu 
hřejivého nebo chladného vzduchu, podle 
toho, jakou cestou se autor vydá. 

V této souvislosti uvádíme nálady země, 
tepla, chladu a vzduchu. Mezi nimi je ši-
roká paleta dalších možností kombinací 
vonných látek. Ke tvorbě parfému s uplat-
něním principu pyramidy bychom mohli 

francie – zázemí parfémů

Z a tradiční zemi parfémů je považována Francie. Dá se tomu uvěřit, pokud 
procestujeme francouzské Středomoří, speciálně Provence od města Sisteron 

pod Grenoblem až po Cannes na břehu moře. Někde uprostřed tohoto území je 
městečko Valensole s Plateau de Valensole. Stovky hektarů levandule, tymiánu, 
šalvěje, slaměnek s divoce se vyskytujícím janovcem metlatým. K tomu mísící se 
vůně těchto a mnohých dalších rostlin s nádhernými panoramaty přírody spoluvy-
tváří kolorit jihovýchodní Francie. Návštěvník tak snadno uvěří, že toto je kolébka 
parfémů a vůní všeho druhu.

Za světové centrum vzniku a výroby parfémů je s mírnou nadsázkou považováno 
město Grasse asi 100 km severně od moře. Každoročně se zde konají konference 
odborných parfemářů a aromaterapeutů, firem a výzkumných pracovišť, zabýva-
jících se těmito obory, také s účastí farmaceutické fakulty v Montpellier. Tato 
vysoká škola má jako jediná v evropě zařazenou aromaterapii do programu vý-
uky. V Grasse je několik společností vyvíjejících a vyrábějících aromaterapeutickou 
kosmetiku známou po celém světě, např. Fragonard nebo Galimard. Je zde také 
muzeum parfémů, před nímž stojí bronzová soška bylinkářky, vytvořená podle 
obrazu středověkého malíře. 

Hlava

Srdce

Základ

První dojem
Citrusové lístky a zelená tráva, 
řebříček, bazalka

velmi rychle vyprchá, 
vrchní tóny voní nejdéle 
15 minut

Dlouhotrvající vůně
Lípa, mimóza, cedr, santal

voní přibližně 3-4 hodiny

Charakter vůně
Citrusy, lípa, řebříček, šalvěj 
muškátová

voní přibližně 2-3 hodiny



Zajímavost 
Barva parfémové vody je díky 
použitým éterickým olejům 
kouzlem přírody. Může se 
přirozeně proměňovat v čase 
i v různých šaržích.

 » enerGi e  – rostoucí od období 
kvetoucích lip až po Svatojánské 
slavnosti, vzdušná a svěží energie, ele-
menty dřeva i vzduchu

 » nálaDa  – ranní pohoda, procházka 
v přírodě, bosé nohy, mokrá tráva, 
rosa, žena s rozpuštěnými vlasy, roze-
vlátou sukní, může vít věnce z lučního 
kvítí, smáčet nohy v rybníce

 » obDobí  – počátek léta, kdy kvete lípa, 
bzučení včel, dlouhý den a krátká noc

 » ba rV y  – světlé pastelové barvy, bar-
vy lipového květu, ranního slunce

 » z Vu ky  – jemňoučká zvonkohra

 » C h u ť  – svěží nasládlá chuť jako na-
dýchaný piškot s ovocem a zakysanou 
smetanou, dochucený limetovou 
šťávou

 » M í sto  – rozkvetlá louka, rybník, 
lipová alej
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V kouzelné chvíli, kdy ranní vláha stoupá z vlčihorských luk a slunce ji mění v jis-
křivou vůni rozkvetlých lip, vytvořili jsme pro vás vůni. Jako jemná zvonkohra se 

rozvíjí souznění lipových, citrusových a bylinných tónů, aby vás výsledný akord pří-
rodního parfému okouzlil osvěžující lehkostí. Nechte se přenést na louku plnou kvítí, 
do třpytivé rosy letního rána. Stojíte přitisknutá ke kmenu rozkvetlé lípy a jejími listy 
procházejí paprsky probouzejícího se slunce. Co cítíte svým srdcem? Možná to stejné, co 
my – radost z bytí na Zemi, dokonalou harmonii přítomného okamžiku, probuzení všech 
smyslů, soulad, vděčnost a lásku. Cítíte jako my – SRDCEM.

přírodní parfémová voda srdcem
vůně tvořená z éterických olejů  

pro vaše otevřená srdce
N1030, CPK, doporučená prodejní cena 849 Kč (30 ml)

Osobní dopis lípě

V zimě, kdy se veškerá energie a úsilí k novému zrození odstěhuje pod zem i s chladným Měsícem, 

se vyjímá do dalekého okolí Tvé nahé tělo. Silný ale pevný kmen, jako Rubensovy kypré dámy, 

a vznešená kostra větvoví, která své dlaně otvírá do vesmírného prostoru plného kosmického éteru, 

který budeš sát na jaře do svých plic. A jaro je tady.  Cítíš oheň. To Slunce zahřívá Tvé nohy v zemi, 

ke které jsi připoutána. A cítíš také vodu, která je patrná až v konečcích prstů a s jejíž pomocí je 

připravována sytá polévka, kterou budeš sát kořeny. Vstávej.

Už se chystá Merkur, celý se chvěje. To on rozproudí Tvou krev. Polévka do větví a kosmos do kořenů. 

A obráceně. Jako na houpačce. Vyrábějí se organické stavební kameny, tělo z cukru, hierarchie 

hmoty, vyšší stupeň, cesta vzhůru. Nevíš přesně proč, ale přesto stavíš podle předem připraveného 

kódu, jenž byl ukryt v malinkém semínku. Malinkém hmotou, velkém vesmírným plánem. Merkur 

dobíhá do svého cíle. Úkol bude splněn. 

Po štafetě sahají bojovný Mars a krásná Venuše. Do připraveného klína padá oheň zažehující 

budoucí život. Vrchol milostného aktu. Mars všechno zapaluje jako bezhlavý, Venuše je svůdná. 

K tomu ta opojná vůně, která se šíří do okolí. Kdo by se nepřišel podívat! Na prvních místech jsou 

včely. Ve spěchu přilétají a vracejí se obaleny pylem. Lípa jej rozdává plnými hrstmi, jak to umí jen 

ona. Keltové pod ní tančí svůj kolový tanec. Oslavují slunovrat. Na hodinách je 12. Poločas. Země 

odevzdala všechno, co měla. 

Teď musíš trochu odpočívat. Dílo je dokončeno. Tělo je ještě krásnější, větvoví je blíže k nebi. 

Několik dalších vrásek se Ti zarylo do kůže. Přichází Jupiter. Jako malíř, který dokončuje detaily 

svého plátna i on dbá, aby se na nic nezapomnělo. Je potřeba pracovat uvážlivě, s dostatkem času 

a přesně. Vždyť je to na staletí. Co by tomu řekli tví potomci, kterým jsi vzorem? Dokončením jeho 

díla jsou jakoby malé hrášky zavěšené na nitkách. To se přeměnily květní listy podle Goethova 

vzoru, aby chránily nový život. Teď do toho malého organizmu, Saturne, nasoukej ten plán. Je to 

dřina, ale jde to. Tisíc stran textu, možná tisíc jedna. Najednou se rozprostírá ticho, oheň příjemně 

hřeje do zad, včely a motýli přilétají na Tvůj kmen jako na pláž ke slunění. Vody je méně, už jí není 

tolik potřeba. U Tvých nohou usedl statný stařec. Dlouhé bíle vousy až na zem a široký klobouk mu 

zakrývá tvář. Pán Vlčí hory. Pozemský Saturn. Kolik listů musí přemalovat, snést z větví na zem 

a srovnat… Je na špici předchozích planet. Moudrý, trpělivý, s pokorou a láskou se chystá převzít 

poselství ukryté v Tvých semínkách. Jen on ví, na jaká místa je odnést. A tak bude některé klíčit 

ve spáře kamene, některé v úrodné zemi, podle cesty určené zákonem přírody. Svým pláštěm je bude 

chránit celou dobu bílého ticha a čekat, až se znovu probudí jeho čtyři matky - Země, Kosmos, Vítr 

a Voda. Kruh je uzavřen.

Děkujeme Ti, lípo, že ses stala naším symbolem,
Zbyněk

NOVINKA

jak vznikal parfém srdcem?

V še začalo před více než rokem, kdy se sešlo naše vývojové oddělení s marketin-
gem u téměř kulatého stolu. Nastal čas tvoření a hraní si s vůněmi, s celou naší 

nabídkou éterických olejů. Dali jsme hlavy dohromady a vytvořili si zadání, abychom 
mohli nový parfém lépe uchopit. Co říkáte, povedlo se?
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domácí relaxační lázně
Koupel může být skvělým začátkem i zakončením dne. Ať už si chcete 

odpočinout nebo začít nový den, koupel můžete proměnit v neobyčejný 
voňavý rituál, a to díky koupelovým olejům.

n o v i n k y

koupelový olej radost
osvěžující vůně při únavě a pro dobrou náladu

N0718, CPK BIO, dop. prodejní cena 354 Kč (200 ml)

M oje mysl je často roztěkaná, stává se mi, že nemůžu 
usnout, protože myšlenky nejdou zastavit. Teplá kou-

pel s meduňkou v oleji Radost mě vždy uklidní a zpomalí. 
Miluji chvíle, kdy se ponořím do té harmonické vůně, která 
provoní celou koupelnu.“

koupelový olej zdraví
zvláčňující péče  

s vůní lesa po dešti
N0717, CPK BIO,  

dop. prodejní cena 339 Kč (200 ml)

koupelový olej klid
sladce bylinná vůně pro  

odbourání napětí a zklidnění mysli
N0716, CPK BIO,  

dop. prodejní cena 364 Kč (200 ml)

P okožkou vstřebáváme řadu důleži-
tých látek. přirozená kožní bariéra 

nám pomáhá udržovat celkové zdraví 
i vzhled, proto je nutné ji posilovat a chrá-
nit. K takové péči jsou ideální kvalitní 
rostlinné oleje, které pokožku vyživí, do-
dají potřebné látky, zároveň ji neodmastí, 
a tedy neporuší její ochranný film. 

Během koupele je naše pokožka vysta-
vena jisté zátěži – samotná voda může 
pokožku odmastit, navíc pokud si potrpíte 
na teplejší vodu, i ta může ovlivnit stav 
pokožky. koupelové oleje dokážou po-
kožku přirozeně ochránit před vnějšími 
vlivy, navíc jsou ideálním pomocníkem 
i pro voňavé potěšení, zvláště pokud ob-
sahují éterické oleje. 

koupelový olej tak pokožku ošetřuje 
silou rostlinného i éterického oleje. 
Zatímco rostlinný olej ulpí na pokož-
ce a posílí ji, éterické oleje se rozptýlí 
ve vzduchu. Při koupeli je pak přirozeně 
inhalujeme a zároveň je i vstřebáváme 
pokožkou, jejíž póry se díky teplé vodě 
uvolní a díky tomu více absorbují všechny 
účinné látky. zatímco mysl relaxuje, 
o tělo se šetrně a přitom účinně pečuje. 
Po koupeli je pokožka vláčná, hydratova-
ná a vyživená, takže už není nutné použít 
další pečující pomocníky.

V naší nabídce najdete nově tři koupe-
lové oleje pro zdraví, zklidnění i dobrou 
náladu. Všechny nesou osvědčení CPK 
BIO, což zaručuje jejich vysokou kvalitu. 
Takže vzhůru do koupelny, připravte si 
osušku, napusťte vanu a …. Relaxujte 
s námi!

NOVINKy

Použití   
Přidejte 1 polévkovou lžíci 

koupelového oleje do teplé lázně 

a relaxujte alespoň 10 minut.

péče vyvinutá mužům na míru
Pánskou řadu pleťové a holicí kosmetiky jsme vyvinuli speciálně tak, aby 

zklidnila a pomohla regenerovat neustále namáhanou pokožku.

NOVá 
recePturA balzám po holení  

pro muže
nový jemný balzám s tamanu olejem  

pro zklidnění a regeneraci pleti
N6001, CPK, dop. prodejní cena 354 Kč (100 ml)

D opřejte pleti po holení plnohodnotnou rege-
neraci s novou upravenou recepturou, v které 

využíváme šetrnou přírodní konzervaci z rostlin-
ných výtažků. Jemný a lehce roztíratelný balzám 
pleť účinně zjemňuje, vyživuje a zklidňuje. Obsahuje 
jojobový olej regulující vlhkost pokožky a také uni-
kátní olej tamanu, který se v péči po holení tradičně 
využívá pro své stahujicí účinky. Recepturu jsme 
obohatili o zklidňující složku bisabolol, která snižuje 
přecitlivělost pleti. Atraktivní kořenitou vůni dotváří 
jemné a osvěžující citrusové aroma, které vás spo-
lehlivě nabudí do pracovního i svátečního dne.

Použití   
Naneste na pokožku po holení a jemně vetřete.

O bsahuje kvalitní rostlinné oleje, extrakty a vitaminy, které podporují přiro-
zenou ochranu mužské pleti a optimálně ji hydratují a vyživují. Na druhé 

straně tělová a vlasová kosmetika zajistí citlivou péči a výživu vlasů i pokožky 
celého těla. Díky vyváženému složení pokožku nevysušuje a nedráždí, v přípa-
dě vlasové kosmetiky navíc mírní tvorbu lupů. Neodolatelnou vůni řady tvoří 
osvěžující citrusové aroma s exotickými tóny kokosu a gardénie a s kořenitým 
nádechem hřebíčku a pepře. Díky ní neuniknete pozornosti žádné ženy!

Martin Š.  |  sTArá se O InfOrMAční sysTéM

 » pánský šampon používám už přes 5 let. Od té 
doby nevím co jsou lupy a kadeřnice mi říká, 
že si o mě otupí nůžky, protože vlasy mám sil-
né a pevné. sprchový gel je skvělý, voní mně 
i partnerce.

 » Na holení používám Holicí krém, ten je za mě 
super na zarůstání vousů. K tomu balzám 
po holení. Proto jsem byl nadšený, že mě 
kolegyně zahrnuly do testování upraveného 
Balzámu. Stačí ho málo, příjemně voní a má 
konzistenci, která se dobře a rychle roztírá.

Martin r.  |  DOhlíží nA celOu fIrMu

 » Z pánské řady používám pravidelně Deodorant 

a krém na obličej, jehož vůně mi vždy navodí 

harmonické pocity zklidnění, uvolnění a kon-

centrace. Nedám dopustit ani na Holicí krém 

a balzám po holení, díky kterým odezněly mé 

letité problémy s podrážděnou pletí po holení.

jirka p.  |  sTArá se O sklAD

 » Velice jsem si oblíbil Deodorant, zvláště ten se 
šalvějí. Začátek dne v koupelně si už bez něj ne-
dokážu ani představit. Cítím se po něm daleko 
lépe, jako bych byl jiný člověk. A když použiju 
balzám po holení, tak to už se můžu rovnou 
nechat přejmenovat. Lepší balzám po holení 
jsem nezažil.

9
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Jak jste se stal generálním manažerem 
nobilis tilia?
To je trošku delší historie. Několik let jsme 
s rodinou jezdili do areálu společnosti 
Nobilis Tilia na Svatojánské slavnosti by-
lin a užívali si zde nádhernou atmosféru 
této každoroční oslavy přírody. Po našem 
přestěhování do Krásné Lípy jsem se pak 
postupně seznámil s několika lidmi, kteří 
přímo v Nobilis Tilia pracovali nebo pro 
společnost něco dělali. V rámci některých 
obecních záležitostí jsem se seznámil se 
Zbyňkem Šedivým, díky aktivitám mé 
manželky jsem zase poznal Adélu Zrubec-
kou a příležitostně se vídal také s jejím 
mužem Petrem. Od těchto svým způso-

bem náhodných setkávání až k pracovní 
nabídce vedla ale ještě poměrně dlouhá 
cesta. Teprve až když jsem v roce 2018 měl 
možnost moderovat Svatojánské slav-
nosti, jsme se s Adélou a Zbyňkem dali 
do delšího hovoru a zrodila se myšlenka, 
jestli bych se ujal vedení jejich společ-
nosti.

Do čela Nobilis Tilia jste se postavil 
v lednu roku 2019. Co bylo na začátku 
Vašeho působení nejdůležitějším úko-
lem?
Už před mým nástupem jsem se důklad-
ně seznámil s fungováním společnosti 
a s majiteli jsme probírali, jakou roli hráli 

dosud a jakou chtějí mít v budoucnosti. 
Dá se říci, že prošli s Nobilis Tilia její-
mi dětskými nemocemi a pubertou až 
do současnosti, kdy z ní vyrostla dospělá 
sebevědomá bytost. Nyní nastal čas, kdy 
může její přirozený vývoj dál pokračovat 
i bez jejich každodenní účasti. Zůstávají 
ale i nadále v pozici zadavatelů firemní 
filosofie a důležitými odbornými poradci. 
Mojí rolí je zajistit řízení společnosti 
a přispět k jejímu dalšímu rozvoji v po-
dobně přirozeném duchu, jako to bylo 
v její pětadvacetileté existenci. Na začátku 
mého působení jsem tedy potřeboval 
poznat a pochopit principy fungování, 
na nichž Nobilis Tilia vyrostla, a definovat, 

Inspirují mě žité 
firemní hodnoty  

– mezilidské vztahy, 
naladění lidí a jejich 

vzájemná souhra.

muž mezi ženami
Ještě před pár lety by ho nenapadlo, že bude řídit kosmetickou 

společnost. Martin Růžička působil ve zcela odlišném oboru, má 
technické vzdělání a prošel řadou manažerských pozic ve výrobních 
společnostech. Ale jak se říká, člověk míní… a nejen že svět se hemží 

příležitostmi, ale také spoustou náhod, které občas vytvoří takové 
konstelace, které nás donutí se zastavit, zamyslet, trošku i bilancovat 
a uvědomit si, že zrovna tahle příležitost je jedinečná a stojí za to ji 

využít, protože taková ani podobná už se nemusí opakovat.

jak ji konkrétně dál vést, aby se i do bu-
doucna v těchto rámcích a hodnotách 
rozvíjela.

Co Vás vlastně přesvědčilo tuto nabíd-
ku přijmout?
Bylo to několik vzájemně propojených 
věcí. Imponovala mi cesta, jakou za sebou 
společnost již měla. oslovily mě moderní 
principy jejího řízení, které už několik let 
efektivně fungovaly a také potenciál k je-
jímu dalšímu rozvoji, který vidím. Možná 
nejvíce to ale byly již zmíněné žité firemní 
hodnoty – inspirovaly mě mezilidské 
vztahy, naladění lidí a jejich vzájemná 
souhra. Není to o nějakém přímém úko-
lování, je to o výzvách a přínosu každého. 
Jde v podstatě o to, že společně vnímáme 
nějaké priority a ptáme se, co můžeme 
udělat pro to, abychom je naplnili. Takto 
funguje celý manažerský tým i jednotlivé 
týmy specialistů ve všech částech firmy. 
Vše je postavené na důvěře a otevřené 
komunikaci. 

Důležitý je ale také důraz na vzdělá-
vání a rozšiřování znalostí a dovedností 
celého firemního týmu. Systematicky 
pracujeme na rozšiřování kompetencí 
a odpovědnosti každého jedince. Každý 
zde má možnost se vzdělávat, pracovat 
na sobě a nové poznatky pak vtělovat 
do své práce i do svého života. Vzájemné 
obohacování a zároveň přirozený rozvoj 
člověka i celého našeho společenství je 
základním předpokladem růstu firmy. 
I já od začátku svého působení procházím 
kontinuálním vzděláváním a zřetelně 
vnímám svůj osobní posun, který mohu 
užitečně uplatňovat ve vedení Nobilis 
Tilia.

A jak jste se popasoval se spojením 
muž – manažer kosmetické firmy?
Musím přiznat, že jsem se o kosmetiku 
v minulosti moc nezajímal, prostě typický 
muž. Až časem jsem si uvědomil, že stej-

ně jako jídlo, tak i kosmetika prostupuje 
do našeho těla a je součástí našeho přístu-
pu k sobě a součástí péče o naše zdraví. 

Vnímám trend, kdy se muži stále více 
zajímají o trvalou udržitelnost, zdravý 
životní styl a přístup k okolí. Do této oblas-
ti patří přirozeně i kosmetika, její kvalita, 
vznik, původ, suroviny a její vliv na člově-
ka i životní prostředí. Mám proto radost, 
že v našem portfoliu máme co nabídnout 
nejen ženám, ale i mužům.

Jak vnímáte pánskou řadu Nobilis 
tilia?
Je přirozené, že se vstupem do Nobilis 
Tilia jsem začal více používat naši kos-

M artin Růžička žije v krásné lípě již více než šest let, přistěhoval se 
z nedalekého rumburku a zapojil se zde do veřejného života i místní 

samosprávy – je členem finančního výboru města, působí ve spolku pro 
podporu inovativního vzdělávání na škole v krásné lípě. Pokud mu čas dovolí, 
moderuje společenské akce – v minulosti to byl například ples Pravého 
domácího časopisu, Parkmaraton nebo konference Prolínání světů. Působí 
také v ochotnickém divadelním spolku. Jak sám říká, je hezké potkávat se se 
sousedy při různých akcích a podporovat rozvoj nejrůznějších lokálních aktivit. 
Doma rád relaxuje při práci na zahradě, 
kde si užívá svůj společný čas s manželkou 
Jitkou, synem Davidem a dcerou Markétou.

metiku, a to především právě pánskou 
řadu. Musím říct, že její vůni jsem si velmi 
zamiloval. stala se mým příjemným 
průvodcem při startu do nového dne 
i v jeho závěru.

Jsem také moc rád, že letos v této řadě 
uvádíme další výraznou inovaci. Novou 
recepturu Balzámu po holení, kterou ko-
legové z vývoje připravili tak, aby mohla 
nést certifikaci CPK. Nyní má tedy již celá 
pánská řada osvědčení Cpk, což pova-
žuji za další posun v dlouholetém úsilí 
navyšovat počet certifikovaných produktů 
v našem portfoliu. Aktuálně máme již přes 
80 procent výrobků s osvědčením CPK 
nebo CPK BIO. 

Martin Růžička exceluje jako 
Petruccio ve Zkrocení zlé ženy.

Rodinná pohoda na zahradě.
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D opřejte své pokožce vydatnou péči díky spojení 
bambuckého a kakaového másla s éterickými 

oleji. Vůně neroli z pomerančových květů, benzoe a dal-
ších citrusů probudí vaše smysly, sníží únavu a zvýší 
koncentraci. Navíc 
obsažený citronový 
olej má nejlepší účin-
ky pro rozpuštění 
usazenin, k pročiště-
ní a detoxikaci těla.

tělový krém neroli
péče pro sametově hebkou pokožku 

i povzbuzení smyslů
N0253, CPK, doporučená prodejní cena 259 Kč (100 ml)

S ladká vůně lípy má zklidňující 
účinky na psychiku a působí 

silně relaxačně. Pokud jste dlouho-
době ve stresu, trpíte přepracovaností 
a vyčerpáním, lípa pro vás bude bal-
zámem na pocuchané nervy. Přírodní 
olej z lípy má antioxidační, zklidňu-
jící a zjemňující účinky, které jsou 
skvěle využité v Lipové detoxikační 
péči, právě v kombinaci s lipovou 
květovou vodou a dalšími aktivními 
látkami.

zpevňující mléko tilia
lipové mléko pro pružnou  

a pevnou pokožku
N2201, CPK, doporučená prodejní cena 589 Kč (200 ml)

n o v i n k y

sprchový gel geraniový
svěží květinová vůně pro rovnováhu každé ženy

N0820, CPK, dop. prodejní cena 284 Kč (200 ml)

P oddejte se jemnému květinovému aroma s růžovým náde-
chem. Zatímco rostlinné bio oleje pečují o výživu a vláčnost 

vaší pokožky, šetrná přírodní receptura sprchového gelu výborně 
chrání její přirozený kožní film. Éterický olej z geránia harmoni-
zuje emoční výkyvy, které mohou provázet ženy v hormonálně 
náročných obdobích jejich života. Vůně geránia ulevuje při 
úzkosti a podráždění, posiluje při emočním vyčerpání a pomáhá 
ženám obnovit jejich vnitřní energii a sílu.

NOVINKA
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vůně pro život
Aromaterapeutická péče o tělo vychází z působení přírodních éterických 

olejů. Každý výrobek má svoji unikátní vyladěnou složku vonných 
esencí. Záleží jen na vás, jaké účinky a jakou vůni si vyberete.

R ozšiřte luxusní péči s omlazujícím účinkem na celé tělo. Výjimečné 
mléko dodá vaší pokožce potřebnou hydrataci, zjemní ji, vyživí a ob-

noví její hebkost a pružnost. Obsahuje nejen luxusní rostlinné oleje včetně 
rakytníkového, ale také unikátní látku z kokosového oleje, která působí 
jako plnohodnotná rostlinná alternativa silikonu. Pečující mléko je plné 
bioaktivních extraktů s anti-age účinkem, které vaši pokožku při pravidelném 
použití dlouhodobě vyživí a ochrání. Bohatá vůně pravé růže prosytí celé 
vaše tělo, omámí smysly a umocní vaši individuální krásu.

Použití  Nanášejte na pokožku po koupeli a jemně vtírejte.

bioaktivní omlazující mléko
sametová vyživující péče pro celé tělo

N2008, CPK, doporučená prodejní cena 899 Kč (200 ml)

Královna romantiky 
a tišitelka emocí
Jemná, utišující, přesto hluboká 

a všeobjímající vůně růže je bal-

zámem pro rozbouřené emoce 

spojené s ženstvím, mateřstvím 

či láskou. Je důležitým olejem 

pro ženy v menopauze, proto 

je zásadní účinnou složkou celé 

produktové řady Anti-Age de luxe. 

Díky svým pozitivním účinkům 

na pleť dokáže mimořádným 

způsobem regenerovat tkáň, tak-

že výrazně zpomaluje projevy 
stárnutí. 

P ři použití na tělo pronikají aktivní 
éterické oleje pokožkou ke krevním 

vlásečnicím a přecházejí do krevního 
oběhu. Tím vyvolávají požadovanou 
tělesnou reakci jako například snížení 
oxidačního stresu, zpomalení stárnutí, 
zvýšení prokrvení a podobně. Zároveň 
však působí celostně, protože vůně se 
prostřednictvím čichu dostává do lim-
bického centra v mozku. Zde vyvolává 
reakce na neurochemické úrovni, které 
ovlivňují psychický stav. Vůně tak působí 
na emoce, náladu i vzpomínky, dokážou 
povzbudit, uvolnit při stresu a napětí, 
harmonizovat. Směsi éterických olejů vo-
líme tak, abychom zajistili jejich účinnost 
a pečlivě vylaďujeme, aby byla výsledná 
vůně, když ne dokonalá, tak alespoň zcela 
okouzlující. Posuďte sami…

Tip Vyzkoušejte také naše tělové a masážní 
oleje s vůní éterických olejů, které vám pomohou 
pročistit hlavu. Vedle pravidelné péče o pokožku, 
kde plní stejnou úlohu jako tělová mléka, je 
využijete i k aromaterapeutické masáži jak v 
domácím, tak také v profesionálním prostředí.

NOVINKA



adventní kalendář
krása a harmonie v poznávací sadě kosmetiky

MAR085, doporučená prodejní cena 629 Kč

aromadifuzér
mlhový difuzér s volitelným barevným 

proužkem
T0334, doporučená prodejní cena 894 Kč

aromaterapie na doma
Není žádným tajemstvím, že vůně éterických olejů výrazně snižují 
stres a napětí, a naopak zvyšují regeneraci. Jejich aktivita je ovšem 

intenzivnější, pokud jejich používání doplníte o relaxaci. Nejlépe s vaší 
oblíbenou vůní, difuzérem či aromalampou a knihou v ruce.

NOVINKA

jak na podzimní blues?

 » Vyjděte si na čerstvý vzduch, jak nejčastěji můžete 
a alespoň půlhodinku se rychlou chůzí projděte v příro-
dě nebo místním parku. I při zataženém počasí je venku 
vždy více světla než uvnitř. 

 » V práci i doma používejte do aromalampy či difuzéru 
antimikrobiální éterické oleje, jako jsou ravintsara, 
niaouli, eukalyptus nebo borovice, které vám pomo-
hou zbavit ovzduší nežádoucích patogenů. 

 » Po relaxační koupeli s novými koupelovými oleji si za-
pněte difuzér s éterickými oleji. K podzimnímu vyladění 
se dobře hodí éterické oleje z různých typů dřevin, jako 
je modřín, smrk či jedle, které mají svěží jehličnatou 
vůni a snadno vám připomenou letní procházky lesem. 
Sladší balzámové vůně benzoe, amyrisu či cedru vás 
nejen příjemně prohřejí, ale také zklidní vaše rozjitře-
né nervy a podpoří odpočinek. K posílení při únavě 
využijte kořenitou vůni zázvoru, kardamomu či po-
vzbuzující rozmarýn.

radost z vůní i na vánoce
Vůně vyvolávají vzpomínky a společně pak vytvářejí to, čemu říkáme 
kouzlo Vánoc. Ať už se rozhodnete pro tradiční vůně, jako je skořice, 
hřebíček či pomeranč anebo si připomenete všechny radosti léta díky 

růži a lípě, dopřejte je i těm, na nichž vám záleží. Abyste si mohli naplno 
užít sváteční klid a pohodu z blízkosti vašich rodin, připravili jsme 

pro vás hotové dárkové sady.
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éterické oleje pro každé znamení  
od adély zrubecké a milana gelnara

T0175, doporučená prodejní cena 349 Kč

N ečekejte na dárky až do Štědrého dne a nechte se 
příjemně překvapovat. Voňavý adventní kalendář 

v sobě nese pestrost celé naší kosmetiky. Adventní náladu 
umocní ukrytá poselství bylinek pod jednotlivými okénky.

NOVINKA

keramický difuzér
T0327, dop. prod. cena 979 Kč

zen difuzér
T0329, dop. prod. cena 1 320 Kč

mini difuzér
T0330, dop. prod. cena 849 Kč

prostorový difuzér
T0320, dop. prod. cena 1 577 Kč

zimní rozjímání pro drsoně i krasoně luxus hodný královny pro malé i velké pusinky

K niha přináší praktické propojení aromaterapie 
s astrologií. Najdete zde recepty na aromaterapeutické 

směsi a tipy na éterické oleje přímo na míru jednotlivým 
znamením. Charakteristický olej vám pomůže vyladit 
se do síly svého znamení a využít tak potenciál, který je 
vašemu znamení dán do vínku.

kompletní nabídku sad  

najdete v e-shopu



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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 nobilistiliacz


