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oslední dobou se na našich kurzech setkáváme
se zájemci o aromaterapii, kterým je kolem
dvaceti let. V té souvislosti mě napadá, nejenže
o vůních pro zdraví přednáším už dobrých
pětadvacet let, ale že za tu dobu také vyrostla celá
jedna generace dětí na aromaterapii. Nejen těch
mých samozřejmě, ale velká spousta aromadětiček
od maminek a terapeutek, které prošly kurzy a o své
děti pečovaly s pomocí éterických olejů. A to je
ohromná databanka zkušeností! I proto vznikl
na našich stránkách MIMI web a s ním spojený
voňavý průvodce těhotenstvím a dětským věkem.
Také díky odhodlání a odvaze mnoha maminek
vydat se kdysi neprošlapanou cestou, protože
cítily intuitivně, že tak je to pro jejich děti nejlepší,
můžeme dnes sdílet mnohaleté zkušenosti s vámi,
které se na tuto cestu možná teprve vydáváte.
Také díky těmto zkušenostem můžeme postupně
rozšiřovat nabídku dětské aromaterapeutické
kosmetiky s jistotou, že přinášíme to nejlepší, to
osvědčené. Děti aromaterapie vyrůstají a máme
dnes možnost se s nimi potkávat. Je pro mě velkým
potěšením vidět, jak v sobě dál nesou zakódovanou
úctu k přírodě a schopnost léčit sebe i ostatní s její
pomocí.
Adéla Zrubecká
spolumajitelka Nobilis Tilia
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KRÁSNÁ DÍKY AROMATERAPII
Aromaterapeutická kosmetická péče je synonymum pro relaxaci, příjemné naladění a úžasný
smyslový požitek. V čem je taková kosmetika jiná než ostatní? Proč se váš čich nemůže
nabažit a volá po přídavku? Jak to vlastně celé funguje? Odpověď na tyto otázky není složitá,
ale má dvě roviny, které si v aromaterapeutické kosmetice podávají ruce. Tou první jsou
pozitivní účinky těkavých vonných esenciálních olejů a tou druhou je náš čich.
Ne vše, co voní, je aromaterapie

Éterický nebo také esenciální olej si můžete
představit jako koncentrát účinných látek,
získaný destilací z dané léčivé rostliny.
Kromě toho, že voní a samovolně vyprchává
do ovzduší, má také schopnost ovlivňovat
naše tělo a náladu. Aby tomu tak skutečně
bylo, musí být éterický olej čistého přírodního původu. Syntetické vůně, které se
vyrábějí v laboratoři, celostní pozitivní účinek
na lidské zdraví nemají. Účinky éterického
oleje jsou mnohem silnější než účinky původní léčivé rostliny, proto stačí pár desítek
kapek ve výrobku, abychom zajistili jeho potřebný efekt. Jako byste v krému či tělovém
oleji měli několik kilogramů léčivých bylin!
Zatímco běžně parfémované kosmetické
produkty pouze voní, aromaterapeutická
kosmetika nejen voní, ale ovlivňuje nás
od hlavy až k patě – zlepšuje pleť, podporuje tělesné funkce, harmonizuje emoce,
pozvedá náladu.
Pro blahodárné působení na pokožku
esenciální oleje kombinujeme s rostlinnými oleji lisovanými za studena a dalšími
přírodními kosmetickými základy. Ty tvoří

pro účinek éterických olejů perfektní nosiče
– nesou je pokožkou ke krevním vlásečnicím,
odkud se dostávají dál do krevního oběhu.
Zároveň pokožku vyživují, hydratují a chrání. Běžná kosmetika založená na minerálních
(parafínových) olejích působí na kůži jako

Jako byste v krému
či tělovém oleji měli
několik kilogramů
léčivých bylin.
bariéra, která zabraňuje aktivním látkám
v pronikání pokožkou. Naše kosmetika
je naopak vytvořená tak, aby co nejlépe
pronikala horními vrstvami pokožky a podporovala tak její celostní účinek.
Mnohé přírodní i „přírodní“ kosmetické
značky sice deklarují účinné látky, ale často
zůstávají pouze u miniaturních množství. Ta
umožňují rostlinnou látku uvést na etiketě
či v reklamě, ale k účinku mají daleko. Pro

nás je aktivita výrobku zásadní. Proto si
dáváme záležet, aby všechny účinné látky
ve výrobku byly v takové kvalitě a v takovém
množství, aby na nás mohly mít skutečný
vliv. A to rozhodně není levná záležitost. To je
důvodem, proč nemůžeme a nechceme soutěžit s jinými značkami cenou, ale naše cesta
je získat si vás kvalitou a účinkem. Proto je
naše kosmetika skutečně aroma-terapeutická – využívá bioaktivních účinků přírodních
éterických olejů v aktivním množství a zároveň je propojuje s kosmetickými základy,
které jsou schopné tento účinek dostat efektivně tělu pod kůži.

Jak na nás působí vůně

Proč je naše vnímání přírodních vůní pro
účinky aromaterapie důležité? Čich je
jediným z našich pěti smyslů, který je napojený přímo na limbický systém v mozku.
Tento neurochemický proces je proto automatický a může mít zklidňující, uvolňující,
povzbuzující nebo vzrušivý dopad. Aromatické molekuly také procházejí dolů dýchacími
cestami do plic, odkud se dostávají do krevního oběhu. Díky této aktivitě působí esenciální
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oleje celostně. V limbickém systému ovlivňují naše emoce, uvolňují napětí, vyvolávají
příjemné pocity či vzpomínky, a zároveň
jejich působení v krevním oběhu má vliv
na fungování našeho fyzického těla.
Vůně tedy, jak je vidět, dokáží s člověkem
skutečné divy. Přírodní kosmetiku pak tato
přidaná hodnota posouvá k poctivé aromaterapii. Rozšiřuje a násobí tím její účinek,
zapojuje do hry o krásu nejen pokožku,
ale celé tělo i duši. Jako příklad vezměme
Růžový krém. Jeho jemná pečující struktura s obsahem rostlinných olejů a vitaminů
pleť vyživuje a hydratuje, zatímco obsažený
éterický olej, získaný destilací z několika tun
okvětních plátků damašské růže, dodává
ženě klid a sebejistotu do každého dne. A jak
funguje třeba Levandulový sprchový gel?
Nejenže umyje a zklidní citlivou či podrážděnou pokožku, ale také uklidní přetíženou
mysl před spaním. To je podstata aromaterapeutické kosmetiky v praxi.

Aromaterapie pro celou rodinu

Díky aromaterapii v kosmetice dokážeme
velmi elegantně, nenásilně a zároveň účinně
snižovat stres a vnášet do svého života
pocit pohody. Používání přírodních éterických olejů přitom není omezené ani věkem,
ani anamnézou. Je vhodné pro malé i velké,
od hlavy až k patě! Éterické oleje, které při
výrobě naší kosmetiky používáme, mají
přirozeně antiseptické, antimikrobiální
i protiplísňové účinky, proto i zdánlivě
běžná denní kosmetická péče dokáže ulevit
při řadě potíží, předchází komplikacím, posiluje imunitu, a často preventivně zamezuje
přímo vzniku některých onemocnění. Mateřídouškový esenciální olej v krému působí
například na pročištění pleti, ale i dýchacích
cest. Přírodní vůně vám tak pomohou vytvořit prostředí, které je nejen zdravé, ale
také harmonizující. Pozvěte do svého života
léčivé vůně – přinesou vám radost, potěšení
a zdraví pro celou rodinu.
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ÚČINKY PODLE VŮNÍ
Kromě funkčního přírodního
základu, který je pro naši kosmetiku
samozřejmostí, má každý výrobek
svou unikátní vyladěnou složku
vonných esencí. Záleží jen na vás,
jaké účinky a jakou vůni si vyberete.

PEČLIVĚ ŘEĎTE

Éterické oleje jsou vysoce koncentr
ované
a každá lahvička obsahuje účinné
látky
z několika kilogramů až několika tun
rostlin. Při použití na pokožku je prot
o
pečlivě řeďte podle uvedeného návo
du
v nosném rostlinném nebo hydrofiln
ím
oleji.
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DESTILACE

Rostliny si své cenné silice poctivě střeží, získat je proto není
jednoduché. Slouží k tomu několik technologických postupů. Nejběžnější
je destilace čerstvě natrhaných částí rostlin, při které se za určité teploty
a tlaku začnou silice z rostliny uvolňovat. Výsledkem je oddělená esence
(éterický olej) a destilační voda – hydrolát, nazývaný též květová voda.

Pára
DESTILAČNÍ
KOMORA

a od

paře

ný o

lej

KONDENZAČNÍ
KOMORA

Rostlinný
materiál
a pára
Vroucí
voda

Vstup studené vody

Květová
voda

Oheň
Výstup
éterického
oleje

1 kg oleje

Důmyslným spojením čistého
éterického a rostlinného oleje vzniká
aromaterapeutická kosmetika, která
působí celostně na tělo,
duši i emoce v jediném okamžiku.

1 kg oleje

CO NÁM VONÍ, TO NÁS LÉČÍ,
ANEB NÁŠ NOS NAPOVÍ
Rozhovor s Janou Urbanovou
Profesionální aromaterapeutka Jana
Urbanová se věnuje aromaterapii už 14 let
a s námi spolupracuje více než 3 roky. Své
dlouholeté znalosti a zkušenosti z oblasti
aromaterapie předává laikům z řad široké
veřejnosti, stejně jako profesionálním
masérům, fyzioterapeutům a personálu
v porodnicích na našich voňavých vzdělávacích kurzech. Co ji samotnou k aromaterapii přivedlo, v jakých oblastech našich
životů vidí ještě její budoucnost nebo bez
jaké vůně nemůže sama žít?
Jak jste se dostala k práci odborné aromaterapeutky? Co vás na aromaterapii
oslovilo?
Můj první kontakt s aromaterapií proběhl už
v rámci studií na vysoké škole. Četla jsem

tehdy knihu Zbyňka Šedivého a Barbory
Krejčí Praktická aromaterapie a Umění Aromaterapie Roberta Tisseranda, zkoušela
jsem výrobky tehdejší Nobely a dalších značek a začala jsem používat éterické oleje
především při nachlazení, na úlevu při
rýmě a kašli. Když přišly na svět děti, začala
jsem se o aromaterapii zajímat víc do hloubky, jezdila jsem na různé konference a kurzy
a při třetím těhotenství jsem vystudovala
Institut aromaterapie v Praze. Od té doby
mám už svou soukromou terapeutickou praxi. To, co mě tehdy na aromaterapii oslovilo,
bylo asi hlavně postupné objevování jejích
blahodárných účinků od těla po duši. Čím
víc jsem s éterickými oleji pracovala a poznávala je, tím víc mě bavilo odhalovat jejich
komplexní vliv na emoční a duchovní složku

člověka. Dokážou totiž jít doslova za slova,
což oceňuji při své terapeutické práci, kdy
mi klientky sdělí, co je trápí a já jim na tomto
základě připravím směs olejů, jejich osobní
vůni nebo vůně, které jim pomáhají překonat
nějaký psychický krizový stav, a zároveň se
stanou jejich průvodcem na další životní cestě, aby se v problému znovu nezacyklily.
Aromaterapii se věnujete už 14 let. Jak se
o ni za tu dobu proměnil zájem lidí?
To, co poslední dobou sleduji, je především
hlubší zájem o odbornou stránku věci. Lidé,
které aromaterapie zajímá, dbají na skutečnou kvalitu, sledují, co všechno stojí
za vývojem produktu, věnují pozornost
všem účinkům, zajímají se o bezpečné používání aromaterapie. Už nejde jen o hezkou
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vůni do aromalampy, lidé hledají možnosti,
jak jim aromaterapie může pomoci se zdravím i psychikou.
Vedete několik našich vzdělávacích kurzů,
které se od doby, kdy se potýkáme s covidem-19, začaly konat i v online podobě.
Jak se vám taková forma kurzu osvědčila?
Když přišla výzva pořádat kurzy online, tak
jsem se zprvu trochu zalekla, ale pak jsem si
uvědomila, že to půjde, pokud účastníci obdrží éterické oleje domů ještě před kurzem,
a budou tak mít šanci ovonět a osahat si
vůně, o kterých budeme mluvit. To jsem
vyzkoušela zprvu na svých soukromých
kurzech, a když jsem viděla, že se to osvědčilo, zavedly jsme to do praxe i na kurzech
s Nobilis Tilia. Účastníkům posíláme balíček
se základní sadou vůní, se kterou poté pracujeme i během kurzu. Nejen, že si lidé tak
mohou doma sami něco vytvořit, ale lahvičky
s vůněmi jim také zůstanou, takže mají možnost s nimi dál pracovat a využívat je.

Dokáží vás i dnes účastníci kurzů překvapit nějakým neobvyklým dotazem, na který jste ještě nikdy neodpovídala?
Dotaz, který by mě vysloveně zaskočil asi
není, ale co mě vždy znovu překvapí je, když
mají lidé pocit, že pokud jim něco nevoní, tak
to asi potřebují a mají se překonat a používat
právě to. Podobně se občas setkávám s názorem, že když ženě nevoní typicky ženské
vůně, jako je třeba růže nebo geranium,
znamená to, že není plně ženská. S aromaterapií ale nejde pracovat tímto způsobem.
Aromaterapie funguje na principu, co mi
voní, to mě léčí, to mi pomáhá. Vůně, které

nám nevoní nebo nás dokonce odpuzují,
jakoby sevřou celé naše tělo a žádný léčebný
proces by v něm pak nemohl probíhat. Proto
se pracuje s tím, co voní našemu nosu. Přirozeně to umí třeba děti a zvířata. Na druhou
stranu, to co nám nevoní, nám může i něco
ukázat. Proto jsou éterické oleje také vynikající diagnostický nástroj pro terapeuty.
Aromaterapie nás nicméně léčí skrze něco
příjemného a to je její velký benefit.
Jakou roli hraje aromaterapie v životě
ženy? Dokáže jim pomoci od různých gynekologických potíží?
»»»»

Baví mě odhalovat
komplexní vliv
éterických olejů
na emoční a duchovní
složku člověka.
Přesto, že kurz je online, zůstane jim doma
nějaký fyzický produkt. Výhodou online
kurzů je také místní a časová flexibilita, která
umožňuje zapojit se i lidem z velké dálky.
Živé kurzy mají zase jiné plusy. Na prezenčních kurzech mám k dispozici kompletní
portfolio éterických olejů, které si mohou
účastníci vyzkoušet. Zároveň dochází i k většímu propojení účastníků.

Mgr. Jana Urbanová

Vystudovala etologii na Přírodovědecké fakultě UK. Už od dob studií ji zajímaly
alternativní metody léčení a aromaterapii poznala krom jiného skrze původní výrobky
naší značky Nobela. Je to žena mnoha profesí, která pracovala v Ornitologické
společnosti, žila v Austrálii, pracovala na Ministerstvu životního prostředí a mimo
aromaterapii se zabývá také metodou EFT (Emotional Freedom Techniques). Má tři
děti, jednoho psa a koně a s manželem žijí obklopeni klidem přírody ve Vidlákově
Lhotě ve středních Čechách.
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ladí s naší citlivou ženskou psychikou.
Jako ženy se hodně řídíme našimi pocity,
dokážeme procítit naše emoce nebo se vcítit
do potřeb druhých. Často se vyjadřujeme
v duchu „mám takový pocit“. Máme prostě
na spoustu věcí nos, proto nám je aromaterapie tak blízká, a proto nám nejspíš tak
pomáhá.

Jana Urbanová se v oboru aromaterapie
i nadále vzdělává u zahraničních lektorů. Je
členkou mezinárodní organizace IFPA (The
International Federation of Professional
Aromatherapists ) a ICAN (International
Clinical Aromatherapy Network), je členkou
Rady spolku OSČA (Odborná společnost české aromaterapie).

Aromaterapie se prokázala jako velmi účinná
při řadě akutních gynekologických potíží,
jako jsou různé mykózy, pálení, svědění,
záněty močového měchýře, PMS. Umí ale
pomoci i od chronických potíží, jako je třeba
endometrióza, bolestivá menstruace, záněty, a to právě skrze propojení s psychickou
stránkou problému, protože ve chvíli, kdy
dojde k uvolnění, odblokování psychických
potíží, tak to fyzické tělo tam už jen doběhne. Při svých konzultacích se tak na ženu
dívám jako na celek, zjišťuji, jak dlouho trpí
například nějakými záněty, ale i to, v jakém
prostředí vyrůstala, v jakém žije teď, co vykonává za práci, jaké jsou její vztahy s okolím
atp. Podle mě jsou ženy a vůně od nepaměti
propojené. Vůně dokáží nám ženám pomoci
nejen s fyzickými potížemi, ale celkově

Liší se klientela ve vaší soukromé praxi
od návštěvníků našich kurzů?
V mé praxi se objevují ženy, které chtějí
ve svém životě něco změnit. Chtějí po letech
změnit zaměstnání nebo jim odrostou děti
a hledají nový směr. Na kurzech je struktura
návštěvnic mnohem širší, objevují se tam
spíše mladé ženy, mladé maminky nebo duly,
které se chtějí vzdělávat. Obě skupiny se ale
báječně propojují, protože když mé klientky
zjistí, jak aromaterapie vlastně funguje a že
jim pomáhá, tak se chtějí dozvědět více a přihlásí se na kurz. A naopak, ženy, které mě
poznají na kurzu, se na mě poté často obrátí
s nějakým osobním problémem, se kterým
by chtěly pomoct.
Jsou nějaká témata, která byste ještě ráda
viděla zpracovaná v podobě kurzů?
Určitě by se mi líbil kurz zaměřený na aromapsychologii, kde bychom se ještě jinak
zaměřili na práci s psychikou nejen v podobě
odbourávání stresu. Pak by se mi líbil kurz
na téma ženské psychiky a zdraví od prvního menstruačního cyklu po menopauzu.
A kurz, který určitě chystáme, se bude věnovat aromaterapii podle ročních období.
Tedy jaké éterické oleje je dobré používat
během jara, léta, podzimu a zimy.
Aromaterapie se dnes prolíná mnoha
oblastmi našich životů, ať je to přírodní
kosmetika, masáže, porodnictví nebo
paliativní péče. Napadá vás, kde by se její
využití ještě hodilo?

Pro mě je to určitě už zmiňovaná práce s psychikou. Chtěla bych, aby se aromaterapie
dostala do rukou odborníků z řad psychologů
a psychiatrů, ale třeba i koučů, terapeutů.
Je to účinná doplňková metoda a nástroj
např. v práci s traumatem, s neurovývojovými syndromy, ADHD, hyperaktivitou atd.
Aromaterapie se osvědčila i v paliativní péči,
kde už nemá za cíl léčit, ale zlepšit kvalitu
života. A to funguje skvěle. Moc by mě těšilo,
aby se takhle u nás pracovalo více. Aby se
vnímání a používání aromaterapie posunulo
více do rukou odborníků v péči o klienty,
pacienty.
Podělíte se s námi o vaši nejoblíbenější
vůni?
Moje srdcová stálice je bez pochyb neroli,
vůně pomerančových květů. To, co mě na ní
baví, je její hořkosladkost, jakoby obsahovala
hořké i sladké stránky života. Sahám po ní
ve chvíli, kdy už je toho na mě moc a vím,
že z té situace nemůžu utéct. Vím, že mě
v takové chvíli podpoří a harmonizuje moje
emoce, dodává mi pocit, že věci mají smysl.
Míchám si své osobní parfémy z různých vůní,
ale nakonec vždy skončím s parfémem, kde
hraje svou roli i neroli.

KURZY PRO VEŘEJNOST
S JANOU URBANOVOU
»» Celostní péče o maminky a děti
»» Aromaterapie a stres
»» Voňavá domácí lékárnička
»» Aromaterapie pro zdraví ženy
»» Praktická aromaterapie
pro každého
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VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O AROMATERAPII
Éterické oleje, to je podstata v jediné kapce. A my pro vás již řadu let máme vše podstatné
na vzdělávacích kurzech. Vášeň pro aromaterapii a lásku k přírodní kosmetice s vámi sdílíme
více než 15 let, od loňského roku dokonce online. Certifikáty o absolvování od nás obdržely
již stovky nadšenců, laiků i profesionálů z kosmetických či masérských salonů.
U nás si vybere každý

Kurzy tvoříme všem našim zákazníkům
takřka na míru. V nabídce proto najdete
základní kurzy, které vás provedou aromaterapií (Praktická aromaterapie pro každého),
i celým naším sortimentem produkt po produktu (Produktový kurz). Protože éterické
oleje umí ze své podstaty ulevit při celé řadě
obtíží v různých fázích života (Aromaterapie
pro zdraví ženy, Aromaterapie a stres,
Voňavá domácí lékárnička), nabízíme také
praktické kurzy pro těhotné, maminky či porodní asistentky (Celostní péče o maminky
a děti). Aroma-lahůdkou je kurz s diplomovanou aromaterapeutkou a spolumajitelkou
společnosti Adélou Zrubeckou (Aromaterapeutická relaxační masáž). Nabídku
pravidelně rozšiřujeme také o specializované kurzy pro kosmetičky a maséry, kteří
zde načerpávají inspiraci pro svou praxi.
Vedle prezenčních kurzů, které se konají
v sídle společnosti ve Vlčí Hoře, v Praze nebo
v Olomouci, nabízíme od loňského roku také
online kurzy, včetně těch aromaterapeutických. Z pohodlí vašeho domova můžete
absolvovat celý kurz, a dokonce si vyzkoušet
a na vlastní nos očichat probírané produkty.
Před kurzem vám totiž domů pošleme celý
balíček materiálů.

Aktuální nabídku najdete
vždy na našem e-shopu.

Doporučujeme »

Možná máte už základy aromaterapie za sebou a hledáte, jak dál.
Vybrali jsme pro vás dva kurzy, které vám s tím pomohou.

1 Aromaterapie pro zdraví ženy

Dozvíte se, jak dokážou vonné látky obsažené v éterických olejích oslovit ženskou duši, harmonizovat
rozbouřené emoce, stabilizovat psychiku, poradit si
s pocity úzkosti nebo vzteku, i vyrovnat hormonální
hladinu. Naučíme vás, jak využít sílu éterických
olejů při konkrétních projevech, jako jsou mykózy,
bolestivá menstruace, bolesti hlavy, zánět močového měchýře, či příznaky menopauzy. Na kurzu si
vyrobíte svůj originální produkt.

2 Voňavá domácí lékárnička

Vysvětlíme vám, jak aromaterapie působí na organismus a jak ji bezpečně používat od dětí až
po dospělé. Dozvíte se, které éterické oleje nesmí
chybět ve vaší domácí lékárničce a které použít například při rýmě, kašli, nevolnostech nebo bolestech
hlavy. Jaké jsou vhodné na ošetření podrážděné
pokožky, jaké zklidňují při napětí a nespavosti. I z tohoto kurzu si odnesete svůj osobní produkt.

TĚŠÍ SE NA VÁS TÝM LEKTOREK
»» Adéla Zrubecká – diplomovaná aromaterapeutka a spolumajitelka Nobilis Tila
»» Jana Urbanová – certifikovaná aromaterapeutka
»» Martina Milcová – kosmetička a obchodní zástupkyně
»» Jana Víchová – koučka obchodních kurzů
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CELOSTNÍ PÉČE O MAMINKY A DĚTI
– LEKTORKA JANA U.
Lenka S. (24. 6. 2021) » Účastnila jsem se
on-line kurzu, již druhého. Příjemná lektorka,
informace byly přínosné. Dostatek prostoru
na otázky. I v rámci on-line kurzu jsme tvořily
– materiál dorazil předem poštou. Výborná technická podpora i komunikace před
i po kurzu. Určitě jej doporučuji :)

RECENZE

PR AK TICKÁ AROM ATERAPIE

PRO KA ŽDÉHO

– LEK TORKA ADÉLA Z.
» Kurz byl naprosto fantas
Barbora Š. (8. 9. 2021)
něj
na
m
jse
že
tak
knihu,
tický! Mám doma Adélinu
i tak jsem se dozvěděla
ale
,
laik
ý
čen
pou
o
jak
šla už
mě toho, že má Adéla
spoustu nových věcí. Kro
i, je také umí příjemným
opravdu velké zkušenost
t milou atmosféru.
způsobem podat a navodi

AROMATERAPEUTICKÁ RELAXAČNÍ MASÁŽ

– LEKTORK A ADÉLA Z.

Lucie N. (12. 10. 2021) » Víkendový kurz se
mi moc líbil, ještě teď se cítím plná energie
a příjemně uvolněná. Adélka je skvělá lektorka,
jemně nás vedla a její četné praktické rady k provádění hmatů či péči o klienta byly moc cenné.
Během kurzu díky ní vládla uvolněná, přátelská
atmosféra. Co se týká technické, materiálové
a organizační podpory, ta byla naprosto dostačující. Jídlo vynikající! Krásné prostředí Nobilis Tilia
tu víkendovou pohodu jen znásobilo. Už teď se
těším na další kurz!

JAK JSME S KURZY ZAČÍNALI

Z

akladatel společnosti PaedDr. Zbyněk Šedivý je původním povoláním
pedagog. Není proto divu, že první kurzy aromaterapie začal učit ještě před
založením vlastní firmy kolem roku 1990, kdy se jeho zájem o tento obor začal
prolínat s výrobou kosmetických prostředků. První firemní kurz uspořádal
v roce 1995 a vzpomíná na něj dodnes: „Konal se v doubické Staré Hospodě
u mého kamaráda a jeho součástí byl závod O železnou kosmetičku – plavání
v Kyjovské přehradě, běh a jízda na kole.“ Kdo tehdy vyhrál, nevíme, ale pokud
tyto řádky první železná kosmetička čte, prosíme, aby se přihlásila o cenu!
O rok později stál Zbyněk u kolébky Asociace českých aromaterapeutů,
kterou založila Barbora Krejčí. Zde se také poprvé setkal s aromaterapeutkou
Adélou Zrubeckou, první kvalifikovanou terapeutkou v České republice se
vzděláním a zkušenostmi ze zahraničí. Pro asociaci také Adéla odučila svůj
první kurz aromaterapeutické masáže v roce 1997. Oba dnešní spolumajitelé
Nobilis Tilia se stali kmenovými lektory Institutu aromaterapie v Praze,
ve kterém se dodnes vzdělávají odborní aromaterapeuti z Čech i ze Slovenska.
Už desítky let tak předávají své odborné znalosti a praktické zkušenosti. Učili
se od nich majitelé současných českých firem, které vyrábějí kosmetiku a jiné
výrobky s éterickými oleji.
Současně s podporou vzdělávání odborných aromaterapeutů Zbyněk dál
rozvíjel vlastní firemní kurzy zaměřené nejen na aromaterapii a přírodní kosmetické ošetření, ale také na výrobu přírodních produktů, práci s léčivými
bylinami, učil laiky vyznat se v kosmetické chemii a spolupracoval při výuce
s řadou dalších odborníků. Bez nadsázky lze říci, že od dob, kdy aromaterapie byla v České republice velkou neznámou, prošly vzděláváním u Zbyňka
a Adély tisíce zájemců. Oba tak významně přispěli k rozvoji české aromaterapie a rozšíření povědomí o tomto oboru alternativní medicíny.
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MATEŘSTVÍM A DĚTSTVÍM S AROMATERAPIÍ
Aromaterapie, to je dokonalá symfonie blahodárných esencí z přírody. V Nobilis Tilia jí s láskou
nasloucháme a naše produkty komponujeme tak, aby do života vnášely harmonii, radost a zdraví.
A jelikož věříme, že s aromaterapií je nejlepší začít v životě co nejdříve, velkou část našich produktů
vyvíjíme pro období těhotenství a mateřství a pro péči o děti od narození až do školních let.

1

N

AROMATERAPIE V TĚHOTENSTVÍ, PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ

aši aromaterapeutickou kosmetiku pro
maminky vyvíjíme tak, aby přinášela
úlevu při emocionální nerovnováze i fyzických změnách a zátěži, které se v těhotenství,
při porodu i dále vyskytují. Ingredience
mícháme tak, aby se precizně postaraly
o pokožku. Aroma obsažených éterických
olejů pak přímo působí na psychiku každé
maminky, vyladí rozbouřené hormony, posílí
při emočním vyčerpání, přináší úlevu a klid.
Díky tomu máme v zásobě přípravky, které
nastávající maminky ocení v každé fázi těhotenství, porodu i v šestinedělí.

S ČÍM MAMINKÁM POMŮŽEME
»» S ranní nevolností a zklidněním žaludku (Inhalační tyčinka
proti nevolnosti).
»» Při předčasných poslíčcích a s výživou pokožky bříška
(Těhotenský olej Poupátko).
»» Se zmírněním projevů strií a celulitidy (Masážní olej proti striím).
»» S ošetřením poraněných rodidel (Zklidňující gel na hráz).
»» S bolestmi prsou a pocity tlaku nebo tvrdnutím
(Masážní olej při kojení).
»» S tvorbou mléka a dobrým trávením miminka
159 K č
(Čaj pro kojící maminky).
6,24 €

Aromaterapie v porodnicích

Jelikož na maminky a děti myslíme opravdu
silně, nespočívá naše práce jen ve výrobě
kosmetických produktů a éterických olejů.
Spolupracujeme také s řadou českých
porodnic a porodních asistentek, a aromaterapii tak přinášíme i na místa a do rukou
nejpovolanějších (například Fakultní nemocnice Motol v Praze, Mulačova porodnice
v Plzni, Centrum porodní asistence Nemocnice Obilný trh v Brně a s mnoha dalšími).
Naše výrobky používají i v porodnici
Mělník, jak uvádí Eva Minaříková, vedoucí
porodní asistentka: „Výrobky Nobilis Tilia

NOVÁ
A
RECEPTUR
CPK BIO

ráda využívám já i mé kolegyně v průběhu
porodu. Oblíbily jsme si je i pro vlastní potřebu. Není to ordinace lékaře, ale alternativní
a individuální přání rodičky. Éterické oleje příjemně navodí klidnou a uvolňující atmosféru
na porodním sále. Masážní oleje jsou příjemné
pro rodičky, uleví od bolestí. Nás to sblíží
a jsme spolu v úzkém kontaktu. Prohloubí se
i důvěra mezi námi. Vím, že porod je jedinečný
zážitek a chci, aby žena na něj měla jen krásné
vzpomínky, které pomůžou i v další etapě života ženy. Nabízíme možnost i dalšího využití
výrobků v šestinedělí. Pomůžou k rozběhnutí
laktace nebo k hojení porodního poranění.“
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2

S

tejně jako maminkám, i dětem uleví
aromaterapie na mnoha úrovních. Naše
produkty pro děti navíc vyvíjíme a inovujeme
na základě vlastních zkušeností tak, aby se
šetrně postaraly o citlivou dětskou pokožku,
a díky přidaným éterickým olejům se zároveň
popraly s častými dětskými onemocněními
a bolístkami. Zapojení aromaterapie do dětského světa navíc pomáhá posilovat imunitu,
harmonizovat dětskou mysl a rozvíjet rodičovský vztah a radost ze společně stráveného
času, který se promění z každodenní rutiny
na oblíbený relaxační rituál.

AROMATERAPIE DĚTEM
Kdy a jak aromaterapii do péče
o děti zapojit

Aromaterapii lze zapojit do péče o děti už
od narození, avšak opatrně. Všechno má
svá pravidla, a to zvláště v použití u dětí.
Z blahodárných účinků éterických olejů je
proto vhodné začít se těšit až od 9. týdne
věku. V prvních dnech po narození se totiž
pokožka novorozence pomalu adaptuje
na nové prostředí, není vhodné používat žádné kosmetické přípravky a parfemace. Mohly
by vyvolat alergie a také narušit mateřskou
vůni, podle které se novorozenci orientují. Je

prokázáno, že teprve od 9. týdne věku je dětská pokožka dostatečně adaptovaná na nový
svět a vůně, a v péči o děti lze proto už zapojit
i aromaterapii. U našich výrobků navíc vždy
uvádíme potřebné kontraindikace a složení
je pečlivě volené pro každé období dětského života, což výběr produktů předem
usnadní.
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S ČÍM POMŮŽEME MAMINKÁM V PÉČI O DĚTI
»» S péčí o citlivou pokožku novorozenců do 9. týdne
věku.
»» S opruzeninami a jejich prevencí díky našim novým
produktům.
»» Při kašli a nachlazení (Dětský nosní olej Vilík).
»» Při bolestech bříška, nadýmání či zácpě
(Kojenecký olej Amálka).
»» S bolavými dásněmi při prořezávání zoubků
(Kojenecký olej na zoubky Jakoubek).
»» Se stresem spojeným třeba s nástupem do školky
či školy (Dětská pěna do koupele Matylda).
»» S navozením dobrého spánku, radosti a klidu
(Dětský masážní olej Žofie).

V nabídce toho však
máme ještě mnohem víc.
Naše aromaterapeutické
produkty pro děti jsou
blahodárnými pomocníky
pro období celého
dětství, školních let až
po dospívání.

PÉČE POD PLENKAMI
1

Ač se miminka příliš neušpiní, speciální péči vyžadují
už od narození dětské zadečky. Celý den se schovávají
pod plenkami, jsou vystavené nečistotám a vlhkosti, a často se pak začnou objevovat opruzeniny. Pro
šetrné omytí citlivé pokožky zadečků jsme proto
vyvinuli Dětský BIO mycí olej na zadečky Míšu. Obsahuje bio slunečnicový rostlinný olej, který jemně
očistí a zároveň promastí, a tak chrání před vznikem
opruzenin. Olej navíc poslouží i pro výrobu domácích
čisticích ubrousků, které hravě nahradí ty neekologické jednorázové, a každá maminka je ocení na cestách
i na procházkách.

2

Aby byla péče při opruzeninách kompletní, je potřeba
po omytí a osušení hlavně zklidnit podráždění, pokožku regenerovat, ochránit ji před vlhkostí a ulevit dětem
od pocitu svědění. A přesně tyhle vlastnosti nabízí
naše novinka, Zklidňující krém na opruzeniny Eda.

NOVINKA

24 9 K č
9,76 €

Mimi.nobilis.cz
aneb průvodce pro
maminky a děti
Od loňského roku máme pro všechny
maminky a děti také speciální sekci
na webu, kam sepisujeme všechny
naše rady a tipy, jak využít aromaterapii během těhotenství, porodu
i v šestinedělí. Jak pečovat o pokožku celého těla u novorozenců až
po děti školního věku. Jaké produkty
používat, proč a jak při nemocech
a bolístkách. A spousty dalších praktických návodů k našim produktům.
Už od prvního trimestru těhotenství
se zároveň maminky můžou přihlásit
k odběru newsletterů, které pravidelně
připomenou, co je v daném období
nejdůležitější, jak pečovat o sebe, co
nezapomenout do porodnice a jak
projít prvním rokem a půl života
s miminkem radostně a se spoustou
voňavých okamžiků.
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KRÁSNÁ DO PLAVEK
Díky účinkům éterických olejů, které obsahují naše kosmetické produkty, spolehlivě předejdete nebo
výrazně zmírníte projevy strašáka jménem celulitida. Důmyslné spojení s dalšími účinnými látkami mění
naše výrobky na spojence, kteří obnoví ztracenou pružnost a mladistvou hebkost pokožky, která začne
znovu přitahovat obdivné pohledy okolí. A to nejen v létě u vody.
Cvičíte, jíte zdravě, ale přesto ji
máte?

Na pokožce žen se s průběhem let objevuje řada nedokonalostí, které tam prostě
nechcete a celulitida neboli pomerančová
kůže na stehnech, hýždích, bocích i břichu
je jednou z nich. Malou útěchou vám může
být, že celulitida trápí většinu dospělých
žen a přesto, že pravidelný pohyb a zdravá
strava jsou základem pro její prevenci nebo
zmírnění, k samotnému odstranění celulitidy
nestačí. Už jen proto, že příčin vzniku je více.
Ženská pokožka je totiž v inkriminovaných
místech tenčí než mužská a ukládá v těchto
partiích více tuku. To není zrovna fér, že?

U mužů se celulitida objevuje také, ale jen
zřídka, spíše v důsledku některých onemocnění. Její vznik navíc ovlivňuje dědičnost
i věk, ale hlavně hormony a nadměrný výskyt
estrogenu v těle. A samozřejmě také nadváha
a nezdravé stravování, nedostatečný pitný
režim a málo pohybu. Všechny tyto faktory
způsobují poruchu cirkulace lymfy a zadržování vody a odpadních látek v tukových
buňkách. To znamená, že v místě výskytu
ďolíčků a hrbolků na kůži je omezen průtok
krve a lymfy. Proto je základním krokem
v boji proti celulitidě podpořit krevní oběh
a urychlit látkovou výměnu.
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A MY VÍME, JAK NA TO »
Bez pohybu ani krok

Pokud aktivně nesportujete, zařaďte denně
alespoň krátkou ranní rozcvičku, každodenní procházku nebo půl hodinku rychlé
chůze. Vypotíte odpadní látky a zároveň přirozeně posílíte hýžďové svalstvo.

Až do dna

Pijte alespoň 2,5 litru nesycené vody a bylinných čajů denně, což také pomůže odplavit
škodliviny a urychlit látkovou výměnu. S tím
vám ideálně pomůže náš Detoxikační čaj
s kopřivou, smetánkou a přesličkou.

NOVINKA

Zero strava, bohužel

Vyvarujte se cukru, živočišných tuků a alkoholu. Cukr ve stravě vám například pomohou
nahradit i sladké vůně benzoe, santalu, cedru,
fenyklu nebo směsi vůní obsažených v naší
Směsi éterických olejů Harmonie. Přirozené
tuky pro posílení organismu doplníte pomocí
Posilující směsi BIO rostlinných olejů.

Masáž lymfy

Takzvaná lymfodrenáž pomáhá zprůchodnit
lymfatický systém a je obvyklým doporučením při celulitidě. Doma si ale vystačíte i s tzv.
suchým kartáčováním pokožky po směru
lymfatického toku, tedy směrem k srdci. Následná masáž Tělovým a masážním olejem
Lymfa bude příznivě působit na pružnost
a pevnost cév.

Pečujte o CELÉ tělo

Každý večer v koupelně si péči o sebe náležitě užijte a neodbývejte se. Podle orientální
medicíny je totiž celulitida důsledkem naší
přílišné péče o druhé a málo o sebe. Častou
chybou žen také bývá, že pečují spíše o pleť
a vlasy a na zbytek těla, které je schované většinu roku pod tíhou oblečení, se už nedostane.

30 4 K č
11,92 €

Myslete tedy na sebe, věnujte si čas a hýčkejte své tělo s těmi nejlepšími pomocníky
z přírody. Z našeho sortimentu vám k tomu
bude absolutně notovat náš nově připravený
Skořicový krém na pokožku s celulitidou.
Jeho hlavní složkou je éterický olej z kůry
skořice, jehož účinky přispívají k lepší mikrocirkulaci krve na povrchu pokožky a díky
vmasírování krému pak dochází k jejímu
prohřátí a prokrvení. To následně vede
i ke zmírnění projevů celulitidy. Už po prvním
použití bude pokožka sametově hladká a vypnutá. Při pravidelném používání krému pak

budete vzniku celulitidy předcházet. Navíc si
s jeho pomocí můžete připravit i tělový zábal,
a zintenzivnit tak jeho účinky, použít ho pro
rozehřátí ztuhlých svalů před sportovním výkonem nebo pro uvolňující masáž zad a šíje.
Teplé kořenité aroma kůry skořice, které se
během masáže uvolní do prostoru, posílí
odolnost organismu a navíc povzbudí vaši
vyčerpanou mysl.
Tak rychle do toho dámy, s krásnýma
nohama se pro vás stane plavková sezóna
celoroční záležitostí.
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ZAŽÍT AROMATERAPII
Věříme, že vše, co žijeme ve Vlčí Hoře, se projevuje na výsledku naší práce. Každá
lahvička kosmetiky má v sobě kousek z nás – našeho nadšení, radosti a pozitivní
energie. Jsou to skryté ingredience, které ve výčtu účinných látek na etiketách
nenajdete. Přijměte pozvání k nám, zažijte to na vlastní kůži i nos.

Z

VÝROBA A EXPEDICE

ačněte komentovanou prohlídkou a podívejte
se do naší výroby, podobné velké kuchyni.
Od brzkého rána se tu vaří, chladí, mixuje a plní.
Nakoukněte i tam, kde ručně pohladíme každou
lahvičku etiketou a pošleme do skladu, kde čekají
na vaši objednávku. Pak s námi zamíříte na poslední
úsek vnitřní prohlídky i objednávky – do expedice,
kde výrobky pečlivě balíme, aby bez úhony přežily
cestu k vám.

ZAHRADA

Pokračujte do Vlčihorské zahrady, plné vůní aromatických a léčivých rostlin. Seznámíme vás s jejich
jmény i působením na lidský organismus. Nebo si tu
jen tak pobuďte a relaxujte. Klidně opakovaně
– máte sem volný přístup po celý rok.

PRODEJNA

STUDIO PORADENSTVÍ

Všechny vaše smysly oslovíme v Návštěvnickém
centru. Začněte v naší první kamenné prodejně
kosmetiky. Vybírejte si. Zkoušejte. Testujte. Hýčkejte
se. Experimentujte. Nechte se nalákat vůněmi jedinečné přírodní kosmetiky i éterických olejů.
S výběrem produktů přesně pro vás rádi poradíme.
Den vám zpříjemníme v Bylinkové čajovně, kde si
vychutnáte voňavé bylinkové čaje, výbornou čerstvě
mletou kávu i naše denní dobroty. V létě si odpočiňte
na terase propojené se zahradou.
A na závěr si dopřejte pořádný relax ve Studiu poradenství. Poradíme vám s výběrem produktů přesně
podle stavu vaší pleti, ukážeme vám jejich použití
a předáme návod na domácí péči. Svěřte se do rukou
profesionálů v oboru aromaterapie a přírodní kosmetiky a načerpejte novou energii. Jsme tady pro vás.

ČAJOVNA
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PRODEJNA NOBILIS TILIA POPRVÉ V PRAZE!
P

řijďte nasát jedinečnou atmosféru Českého Švýcarska do naší první prodejny
mimo Vlčí Horu! V Praze v Pasáži Platýz jsme
našli místo v centru dění, ale zároveň v klidné
zóně, kde můžete nakoupit i relaxovat zároveň. Objekt je navíc chráněn jako kulturní
památka a my jsme rádi, že můžeme navázat
na jeho historii. V naší nové prodejně se kromě nákupů budete moci zapojit do různých
voňavých tvoření a namíchat si třeba osobní
parfém nebo si vyrobit inhalační tyčinku.
Čeká na vás i samoobslužný pult s poznáváním éterických olejů.
V budoucnu bychom rádi otevřeli další
prodejny Nobilis Tilia, které nabídnou naše
ucelené portfolio i v jiných regionech země
a zároveň vám zprostředkují naši jedinečnou
atmosféru.

J

iž od roku 2004 pořádáme v krajině
Českého Švýcarska letní Svatojánské
slavnosti bylin, kterými oslavujeme sílu
letního slunovratu a poklady přírody.
Srdečně vás zveme k nám do Vlčí Hory,
abyste společně s námi zažili tento jedinečný
rituál proměny a oslavili začátek léta tancem,
hudbou a dobrým jídlem. Letos se potkáme
v sobotu 18. června 2022 přímo v areálu
společnosti Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře.

Sledujte nás na sítích

18. ČERVNA 2022 VLČÍ HORA

Program a další informace o akci
zveřejníme během jara na našich
stránkách a sociálních sítích –
@nobilistiliacz, #nobilistilia,
#svatojanskeslavnosti

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
s certifikáty CPK
netestovaná na zvířatech

AROMATERAPEUTICKÁ
KOSMETIKA
celostní péče o pleť a tělo

VEGANSKÁ KOSMETIKA
96 % produktů bez
živočišných surovin

UDRŽITELNOST

RUČNÍ VÝROBA

výrobou i složením šetrně
k přírodě a k člověku

z Českého Švýcarska
od roku 1994

nobilistiliacz
nobilistiliacz

Časopis pro přátele a zákazníky Nobilis Tilia
TĚŠÍME SE NA VÁS

V PRODEJNÁCH NOBILIS TILIA
» Pasáž Platýz, Praha 1
» Vlčí Hora 147, Krásná Lípa

V E-SHOPECH NOBILIS TILIA
» www.nobilis.cz
» www.nobilis-tilia.sk

Zákaznická linka

» +420 412 383 421

» nobilis@nobilis.cz

