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Luxus z přírody 

K VĚT OV É  VO DY

O L E J E  L I S OVA N É  Z A  
S T U D E NA

É T E R I C K É  O L E J E



Jsme rodinná firma, která Vám přináší 

LUXUS Z PŘÍRODY. Unikátní inovativní  

100% přírodní produkty a 100% přírodní 

kosmetiku. 

Podporujeme férové zemědělce a pěstitele, 

jejichž poctivé, tvrdé a láskyplné péče si 

vážíme. 

Investujeme do výroby. Balíme ekologicky. 

Vyvíjíme inovace. 

Specializujeme se na jedinečné produkty ze 

vzácných původních odrůd růží - Damašské 

růže a Bílé růže. Představujeme Vám 100%  

BIO růžové vody a vzácné BIO růžové oleje, 

včetně nejkvalitnějšího Bulharského 

růžového oleje s P.G.I. (Chráněné 

zeměpisné označení EU). 

U nás najdete produkty s maximální péčí! 

1 0 0 %  PŘ Í R O D N Í  P R O D U K T Y

S láskou a úctou k přírodě. S příběhem pro Vás. 

KVĚTOVÉ VODY:  

100% Květové vody a  BIO květové vody  z magické krajiny 
bulharského “Růžového údolí”. Bez konzervantů, vhodné pro 
vegany a NEtestovány na zvířatech. 

Nabízíme ve dvou variantách v airless inovativním 1l a 3l bag-in-
box a ve 100ml magických rozprašovačích. 

ÉTERICKÉ OLEJE:  

100% éterické oleje, vzácné éterické oleje a BIO éterické oleje z 
čisté přírody bulharského “Růžového údolí” a černomořského 
pobřeží.  

Nabízíme v 10ml balení s vnitřním kapátkem v kraft krabičce. 
Vzácné  oleje v balení 1g -3g  se skleněnou pipetou. Vzácné 
růžové oleje v luxusním ručně vyřezávaném pouzdře. 

ZA STUDENA LISOVANÉ OLEJE A SUŠENÉ KVĚTY: 

Oleje lisované za studena z výběrových semen v malé rodinné 
lisovně. BIO Šípkový olej z ručně sbíraných semínek  a lisovaný ve 
speciálním lisu vyrobeném výhradně pro šípková semena. 

Ručně sbírané a delikátně sušené celé květy.

Vzácné BIO růžové oleje

Oleje lisované za studena

Éterické oleje

Sušené květy

Květové vody v magických 
rozprašovačích 100 ml. 

Květové vody v airless bag-
in-boxech

Poctivé květové vody a éterický oleje



100% BIO květová voda Damašská růže 

 z organického zemědělství.  Královna 

všech královen. Osvěžuje, čistí a vyživuje 

všechny typy pleti. Hydratuje vlasy. 

Omráčí Vás její svěží vůně se zemitými 

tóny a sladkým závěrem.  

Složení (INCI): 100% Rosa Damascena 

Flower Water. 

100% květové vody v magických rozprašovačích  

aluminiový rozprašovač vytváří 

dokonale jemnou a účinnou mlhu 

pro Vaši  pleť i vlasy

luxusní černý znovuplnitelné 

skleněný obal pro dokonalé 

zachovaní 

objem 100 ml 

100% čisté přírodní produkty bez 

konzervantů. NEtestovány na 

zvířatech.  

Vloženo v krabičce z  recyklovaného kraft papíru. 



100% BIO Květová voda Bílá růže 

 z organického zemědělství. Energizuje, 

tonizuje a vyživuje všechny typy pleti. 

Hydratuje vlasy. Tato nejvzácnější ze 

všech druhů růží Vás okouzlí svou 

delikátní sladkou vůní. Posiluje dobrou 

náladu, je to pulsující pozitivní energie. 

Složení (INCI): 100% Rosa Alba Flower 

Water

100% Květová voda Šalvěj muškátová 

 Regeneruje, posiluje a harmonizuje 

suchou, unavenou a dehydrovanou pleť. 

Vyznačuje se velmi jemnou bylinnou 

vůní. Výrazné antioxidační účinky. 

Složení (INCI): 100% Salvia Sclarea 

Flower Water

100% Květová voda Levandule 

z organického zemědělství. Regeneruje, 

vyživuje a hydratuje všechny typy pleti. 

Usnadňuje rozčesávání vlasů a uklidňuje 

podrážděnou vlasovou pokožku. Jemná 

bylinná vůně se sladkým závěrem.  

Složení (INCI): 100% Lavandula 

Angustifolia Flower Water



100% Květová voda Řebříček obecný 

Regeneruje a čistí problematickou a 

podrážděnou pleť. Latinský název 

řebříčku, Achillea Millefolium, nese 

jméno po udatném Achillovi z mýtické 

Trojské války, který s ním obvazoval 

krvácející rány. Výrazný teplá bylinná 

vůně. 

Složení (INCI): 100% Achillea Millefolium 

Flower Water

100% Květová voda Heřmánek pravý 

 Harmonizuje a osvěžuje suchou a 

podrážděnou pleť. Pro lesk a hebkost 

vlasů. Uklidňující a protizánětlivé účinky. 

Vhodná v péči o malé děti. Teplá vůně 

připomínající heřmánkový čaj s medem.  

Složení (INCI): 100% Matricaria 

Chamomilla Flower Water

100% Květová voda Slaměnka 

 Hydratuje a regeneruje suchou, zralou a 

problematickou pleť. Vyznačuje se velmi 

výraznou teplou vůni. Její anglický název 

zní Immortal tj. nesmrtelná!  

Složení (INCI): 100% Helichrysum 

Italicum Flower Water



100% Květová voda Meduňka lékařská 

Tonizuje, čistí a jemně napíná všechny 

typy pleti.  Elixír mladosti. Díky své 

jemné uklidňující vůni podporuje dobrou 

náladu a kvalitní spánek. 

Složení (INCI): 100% Melissa Officinalis 

Flower Water

100% Květová voda Vavřín 

 Tonizuje a čistí smíšenou, mastnou a 

problematickou pleť. Přináší úlevu 

pokožce po holení. Výborná na oplachy 

rychle se mastících  vlasů. Její teplá 

bylinná vůně posiluje sebedůvěru a 

dodává odvahu. 

Složení (INCI): 100% Laurus Nobilis Leaf 

Water

100% Květová voda Máta peprná 

 Energizuje, osvěžuje a čistí všechny typy 

pleti. Má antibakteriální a antiseptické 

účinky. Lze použít jako přírodní 

alternativu ústní vody. Svěží mátová vůně 

povzbuzuje při studiu i práci.  

Složení (INCI): 100% Mentha Piperita 

Leaf Water



100% Hydrolát Cypřiš  

Čistí osvěžuje, tonizuje a vypíná. Vhodný 

na mastnou a povadlou pleť. Podporuje 

oběhový systém, zlepšuje cirkulaci krve. 

Ulevuje svědivé vlasové pokožce. Teplá 

dřevito-kafrová vůně. 

Složení (INCI): 100% Cupressus 

Sempervirens Leaf  Water

100% Hydrolát Borovice 

  Čistí, osvěžuje a dodává energii 

v obdobích únavy a celkového vyčerpání. 

Pro své přirozeně antiseptické vlastnosti 

jej ocení mastná a problematická pleť. 

Teplá dřevitá vůně se zelenými podtóny. 

Složení (INCI): 100% Pinus Sylvestris 

Leaf Water

100% Květová voda Růj vlasatá  

Čistí, vyživuje a revitalizuje 

problematickou a podrážděnou 

pokožku. Silné antiseptické, 

antibakteriální a hojivé účinky. Velmi 

vhodná při akné a vyrážkách. Travnato-

citrusová vůně.  

Složení (INCI): 100% Cotinus Coggygria 

Leaf Water



100% Květová voda Bezový květ 

 Stahuje póry a vypíná pleť. Je vhodná 

zejména pro problematickou pleť. 

Uhlazuje a zjemňuje vlasy a dodává jim 

lesk. Sladké květové aroma , které 

uvolňuje napětí a zklidňuje mysl.  

Složení (INCI): 100% Sambucus Nigra 

Flower water

100% Květová voda Heřmánek římský 

Vyživuje, osvěžuje a uklidňuje všechny 

typy pleti zejména podrážděnou a 

aknózní. Ulevuje pokožce po slunění. Má 

stahující účinky. Její sladce medové 

aroma s podtóny zeleného jablka 

uvolňuje a relaxuje. 

Složení (INCI): 100% Anthemis Nobilis 

Flower water

Nabídku stále 

rozšiřujeme. 

Připravujeme 

skvělé novinky!



100% panenský BIO Šípkový olej 

  

za studena lisovaný ze semínek ručně 

sbíraných plodů šípkových keřů z 

organického zemědělství. Šípkový olej je 

unikátní a všestranný pomocník v 

každodenní péči o pleť. Má obrovské 

regenerační a hydratační účinky. 

Vyhlazuje jizvy a vrásky, zesvětluje 

pigmentové skvrny a sjednocuje tón 

pokožky.  

Složení (INCI): 100% Rosa Canina Seed 

Oil

skleněná pipeta dávkování je 

velmi snadné

černé neprůhledné sklo pro 

dokonalé zachování 

objem 30 ml 

100% čisté přírodní produkty bez 

konzervantů. NEtestovány na 

zvířatech  

Vloženo v krabičce z  recyklovaného kraft papíru. 

Vhodné pro každodenní péči o pleť, tělo i vlasy. Je možné synergicky kombinovat s éterickými oleji.  

100% Oleje lisované za studena 
 z výběrových semen, tradiční metoda zpracování 



100% panenský Světlicový  olej 

za studena lisovaný ze semínek Světlice 

barvířské. Pěstící olej, který udržuje 

vlhkost v pokožce, vyživuje suché vlasy. 

Zvyšuje elasticitu kůže, zjemňuje jizvy a 

vrásky. Neucpává póry a je vhodný i pro 

problematickou pokožku. Díky vysokému 

obsahu vitaminu E podporuje růst vlasů a 

zdravou vlasovou pokožku.  

Složení (INCI): 100% Carthamus 

Tinctorius Seed Oil

100% panenský Hořčičný olej 

za studena lisovaný z hořčičných semínek 

Pleť i vlasy vyživuje, hydratuje a 

prokrvuje. Eliminuje vrásky, odstraňuje 

tmavé skvrny na kůži. Antibakteriálním 

účinky na akné i opary, ekzémy. Ulevuje 

svědivé vlasové pokožce a lupům. Ideální 

k prokrvující masáži, na namožené a 

ztuhlé svaly. 

Složení (INCI): 100% Sinapis Alba Seed 

Oil

100% panenský Meruňkový olej 

předchází předčasnému stárnutí pleti, 

zjemňuje, hydratuje a zklidňuje suchou a 

podrážděnou pokožku. Pěstí okolooční 

oblast. Omezuje tmavé kruhy a viditelné 

otoky a výskyt drobných vrásek. Lehce se 

vstřebává. Obsahuje velké množství 

vitamínu E. Vhodný i k masážím a na 

citlivou pokožku. 

Složení (INCI): 100% Prunus Armeniaca 

Seed Oil



100% květové vody v inovativním balení bag-in-box  

Type to enter text

Výhody SoZoLe Rose inovativního balení: 

1. Sterilní prostředí bez přístupu vzduchu 

2. Díky recyklovanému kraft kartónu ochrana proti světlu a teplu 

3. Prodloužení životnosti produktu. 

4. Nízká uhlíková stopa 

5. Ekologicky i ekonomicky výhodné balení



100% BIO Květová voda Bílá růže 

   

  z organického zemědělství. Energizuje, 

tonizuje a vyživuje všechny typy pleti. 

Hydratuje vlasy.  Tato nejvzácnější ze 

všech druhů růží Vás okouzlí svou 

delikátní sladkou vůní. Posiluje dobrou 

náladu, je to pulsující pozitivní energie.  

Food Grade - Vhodné i při přípravě 

pokrmů a nápojů, v teplé i studené 

kuchyni. 

Složení (INCI): 100% Rosa Alba Flower 

Water

100% BIO Květová voda Levandule 

z organického zemědělství. Regeneruje, 

vyživuje, hydratuje všechny typy pleti. 

Usnadňuje rozčesávání vlasů a uklidňuje 

podrážděnou vlasovou pokožku.  

Food Grade - Vhodné i při přípravě 

pokrmů a nápojů, v teplé i studené 

kuchyni. 

Složení (INCI): 100% Lavandula 

Angustifolia Flower Water 

100% BIO květová voda Damašská růže   

z organického zemědělství královna všech 

královen.  Osvěžuje, čistí a vyživuje 

všechny typy pleti. Hydratuje vlasy. 

Omráčí Vás její svěží vůně se zemitými 

tóny a sladkým závěrem.  

Food Grade - Vhodné i při přípravě 

pokrmů a nápojů, v teplé i studené 

kuchyni. 

Složení (INCI): 100% Rosa Damascena 

Flower Water



100% Květová voda Meduňka lékařská 

  

Tonizuje, čistí a jemně napíná všechny 

typy pleti.  Elixír mladosti. Díky své 

uklidňující vůni podporuje dobrou 

náladu a kvalitní spánek. Jemná bylinná 

vůně typická pro meduňku. 

Složení (INCI): 100% Melissa Officinalis 

Flower Water

100% Květová voda Máta peprná 

Energizuje, osvěžuje a čistí všechny typy 

pleti. Má antibakteriální a antiseptické 

účinky. Lze použít jako přírodní 

alternativu ústní vody. Jako aromamlha 

povzbuzuje při studiu i práci. 

Složení (INCI): 100% Mentha Piperita 

Flower Water

100% Květová voda Levandule 

 Regeneruje, vyživuje, hydratuje všechny 

typy pleti.  Je to jednoduše základ každé 

domácnosti. Univerzální ve všech 

směrech! Výraznější vůně než levandulová 

voda v BIO kvalitě. 

Složení (INCI): 100% Lavandula 

Angustifolia Flower Water



100% Květová voda Šalvěj muškátová 

 Regeneruje, posiluje a harmonizuje 

suchou, unavenou a dehydrovanou pleť. 

Jako ženská bylina harmonizuje. 

Vyznačuje se velmi jemnou bylinkovou 

vůní. 

Složení (INCI): 100% Salvia Sclarea 

Flower Water

100% Květová voda Heřmánek pravý 

Harmonizuje a osvěžuje suchou a 

podrážděnou pleť. Pro lesk a hebkost 

vlasů. Uklidňující a protizánětlivé účinky. 

Harmonizuje mysl i tělo. Vhodná v péči o 

malé děti. 

Složení (INCI): 100% Matricaria 

Chamomilla Flower Water

100% Květová voda Slaměnka 

 Hydratuje a regeneruje suchou, zralou a 

problematickou pleť.  Vyznačuje se velmi 

výraznou teplou vůni. Její anglický název zní 

Immortal tj. nesmrtelná! 

Složení (INCI): 100% Helichrysum Italicum 

Flower Water



100% Květová voda Vavřín 

 Tonizuje a čistí smíšenou, mastnou a 

problematickou pleť. Přináší úlevu 

pokožce po holení. Výborný na oplachy 

rychle se mastících  vlasů. Jeho teplá 

bylinná vůně posiluje sebedůvěru a 

dodává odvahu. 

Složení (INCI): 100% Laurus Nobilis Leaf 

Water

100% Květová voda Růj vlasatá  

Čistí, vyživuje a revitalizuje 

problematickou a podrážděnou 

pokožku. Silné antiseptické, 

antibakteriální a hojivé účinky. Velmi 

vhodná při akné a vyrážkách. Ulevuje 

svědivé vlasové pokožce. S věží travnato-

citrusová vůně. 

Složení (INCI): 100% Cotinus Coggygria 

Leaf Water

100% Květová voda Řebříček obecný 

Regeneruje a čistí problematickou a 

podrážděnou pleť. Intenzivní sladce 

bylinná vůně. Latinský název řebříčku, 

Achillea Millefolium, nese jméno po 

udatném Achillovi z mýtické Trojské 

války, který s ním obvazoval krvácející 

rány. 

Složení (INCI): 100% Achillea Millefolium 

Flower Water



100% Květová voda Kopřiva - divoce 

rostoucí 

Pro růst, lesk, krásnější a objemnější vlasy. K 

vlasovým oplachům, přípravě masek, 

šampónů a zábalů. Přináší rovnováhu 

kombinované a mastné pleti. 

Složení (INCI): 100% Urtica Dioica Flower 

Water

100% Hydrolát Borovice 

Čistí, osvěžuje a dodává energii 

v obdobích únavy a celkového vyčerpání. 

Pro své přirozeně antiseptické vlastnosti 

jej ocení mastná a problematická pleť. 

Vhodný ke koupelím v případě vyčerpání, 

nastydnutí  Teplá dřevitá vůně se 

zelenými podtóny. 

Složení (INCI): 100% Pinus Sylvestris 

Leaf Water

100% Hydrolát Cypřiš  

Čistí osvěžuje, tonizuje a vypíná. Vhodný 

na mastnou a povadlou pleť. Podporuje 

oběhový systém, zlepšuje cirkulaci krve. 

Ulevuje svědivé vlasové pokožce. Teplá 

dřevito-kafrová vůně. 

Složení (INCI): 100% Cupressus 

Sempervirens Leaf  Water



100% Květová voda Bezový květ 

Její sladké květové aroma uvolňuje napětí 

a zklidňuje mysl. Stahuje póry a vypíná 

pleť. Je vhodná zejména pro 

problematickou pleť. Uhlazuje a zjemňuje 

vlasy a dodává jim lesk.  

Složení (INCI): 100% Sambucus Nigra 

Flower water

100% Květová voda Heřmánek římský 

Vyživuje, osvěžuje a uklidňuje všechny 

typy pleti zejména podrážděnou a 

aknózní. Ulevuje pokožce po slunění. Má 

stahující účinky. Její sladce medové 

aroma s podtóny zeleného jablka 

uvolňuje a relaxuje. 

Složení (INCI): 100% Anthemis Nobilis 

Flower water

Nabídku stále 

rozšiřujeme. 

Připravujeme 

skvělé novinky!



100% přírodní sušené květy damašské 

růže Rosa Damascena Mill.  

Nálev z růžových květů: 3 ČL zalét 500 ml 

vroucí vody a nechat 1 hodinu macerovat. 

Poté lze použít k relaxačním koupelím či 

péči o pleť. 

Vhodné na macerace v rostlinném oleji, 

bytovou dekoraci, či namleté na prášek 

do peelingů a masek.

Sušené růžové květy z ručního sběru 

Z centra jejího pěstitelství bulharského Kazanlaku. Ručně sbírané, 

delikátně sušené. Nádherné celé květy.  



Trojice unikátních 100% Růžových 

olejů SoZoLe Rose 

 se vyrábí tradiční metodou parovodní 

destilace z ručně sbíraných květů růže 

damašské (Rosa Damascena Mill.) a 

růže bílé (Rosa Alba L.) z organického 

zemědělství v Růžovém údolí. Toto 

magické místo představuje 120 km 

dlouhý pás mezi dvěma horskými 

masivy, ze kterého se cca jeden měsíc v 

roce line opojná vůně milionů 

rozkvetlých květů. 

Ručně vyřezávané pouzdro z lipového dřeva z 

malé rodinné dílny uprostřed hor

Tmavá skleněná lahvička se skleněnou 

pipetou (dávkování je velmi snadné)

Luxusní selekce 100% vzácných Bio růžových olejů

1 kapka luxusního oleje z růže damašské =  30 - 40 květů 
  1 kapka vzácného oleje z bílé růže = 60 - 70 květů 

 1 kg vzácného oleje z růže damašské =  cca 3500 – 4000 kg  květů 
1 kg vzácného oleje bílé růže = cca 6000 - 7000 kg květů  

Z organického zemědělství a destilerie 

určené pro bio produkci. “Bulharský 

růžový olej” je zapsán jako Chráněné 

zeměpisné označení EU

Krabička z recyklovaného kraft papíru. 

Dvojitá ochrana k zachování kvalit našich 



100% Vzácný růžový olej Damašská růže 

Uvolňuje napětí, je výborným 

pomocníkem při stresu a smutku, 

uklidňuje a harmonizuje mysl, povzbuzuje 

duševní zdraví. Jeho nádherná vůně 

navozuje pocit bezpečí. 

Tento “Bulharský růžový olej” je zapsán 

jako Chráněné zeměpisné označení EU 

Složení (INCI): 100% Rosa Damascena 

Flower Oil 

100% Vzácný BIO růžový olej Bílá růže 

Pozvedá náladu, posiluje psychickou 

pohodu, tonizuje jak duši tak tělo. Jeho 

okouzlující aroma je kompozicí jemnosti 

a hravé ženskosti. Řadí se 

k nejvzácnějším olejům na světě. Luxus, 

který musí mít každá milovnice růží. 

Obnovuje Ph pleti, vyrovnává produkci 

kožního mazu a hydratuje. 

Složení (INCI): 100% Rosa Alba Flower 

oil. 

100% Vzácný BIO růžový olej Damašská 

růže 

Uvolňuje napětí, je výborným pomocníkem 

při stresu a smutku, uklidňuje a 

harmonizuje mysl, povzbuzuje duševní 

zdraví. Jeho nádherná vůně navozuje pocit 

bezpečí. 

Tento “Bulharský růžový olej” je zapsán 

jako Chráněné zeměpisné označení EU  

Složení (INCI): 100% Rosa Damascena 

Flower Oil. 



100% vzácný éterický olej Heřmánek 

římský 

Nervy uklidňující olej s jemně sladkou 

květinovou vůní podobající se jablku. 

Aktivuje hormony štěstí, snižuje vnímání 

stresu, ochraňuje před nadměrným 

podrážděním. Vhodný při dětském 

vzteku. Hojivý a protizánětlivý olej, který 

se synergicky doplňuje s meruňkovým 

olejem pro podrážděnou pokožku. 

Složení (INCI): 100% Anthemis Nobilis 

FlowerOil 

100% Vzácný BIO éterický olej 

Slaměnka 

Teplá bylinná vůně slaměnky je 

pomocníkem při napětí a podrážděnosti.  

Je to výrazně hojivý a protizánětlivý olej.  

Těchto účinků se využívá v péči o 

pohmožděniny a jizvy. Synergicky se 

doplňuje se šípkovým olejem. 

Složení (INCI): 100% Helichrysum 

Italicum oil. 

100% vzácný éterický olej Řebříček 

obecný - modrý (chamazulen) 

Protizánětlivý, antiseptický a silně hojivý. 

Pomáhá v krizových životních situacích a 

změnách. Svěží  travnato – kafrovitá vůně. 

Svou jasnou modrou barvu získal díky 

přítomnosti chamazulenu.  

Složení (INCI): 100% Achillea Millefolium 



Černé skleněné lahvičky s vnitřním kapátkem.  

Vloženy v krabičkách z  recyklovaného kraft papíru.  

Dvojitá ochrana k zachování kvalit našich olejů do “poslední kapičky”.  

Pár kapek do aromalampy či difuzéru a kouzlo relaxace je tu! 

100% BIO Éterický olej Levandule 

 z organického rodinného zemědělství. 

Vyznačuje se zemitou komplexní 

bylinnou vůní. Výborný pomocník při 

stresu, únavě a depresi. Relaxuje, 

tonizuje, navozuje klidný spánek. 

Složení (INCI): 100% Lavandula 

Angustifolia Oil 

Kombinace: s pomerančem, šalvějí 

muškátovou, mátou, tymiánem, yzopem

100% Výběrové éterické oleje 10 ml



100% Éterický olej Levandule z 

Růžového údolí. 

  

Je výborným pomocníkem při stresu, 

únavě a depresi. Relaxuje, tonizuje, 

navozuje klidný spánek. Výrazná 

levandulová vůně. 

Složení (INCI): 100% Lavandula 

Angustifolia Oil 

Kombinace: s pomerančem, šalvějí 

muškátovou, mátou, tymiánem, yzopem

100% Éterický olej Levandule z polí v 

těsné blízkosti mořského břehu 

  

Vyznačuje se mnohem jemnější vůní než 

levandule pěstovaná ve vnitrozemí. Výborný 

pomocník při stresu, únavě a depresi. 

Relaxuje, tonizuje, navozuje klidný spánek. 

Složení (INCI): 100% Lavandula Angustifolia 

Oil 

Kombinace: s pomerančem, šalvějí 

muškátovou, mátou, tymiánem, yzopem

100% Éterický olej Borovice lesní 

 Z magických hor vzdálených 30 km od 

mořského břehu . Desinfikuje a osvěžuje 

místnost, pomáhá při únavě a nachlazení. 

Posiluje imunitní systém. Svěží 

balzamická jehličnatá vůně, která 

obnovuje emocionální pozitivitu. 

Složení (INCI): 100% Pinus Sylvestris Oil 

Kombinace: Citrusy a levandule 



100% Éterický olej Pelyněk roční 

Má velmi silnou a výraznou vůni, která 

spouští emoce. Napomáhá koncentraci. 

Pohlcuje pachy. Posiluje chuť k jídlu, 

detoxikuje, stimuluje nervový systém. V 

historii se používal jako ochrana prostoru 

proti všemu zlému. 

Složení (INCI): 100% Artemisia Annua Oil. 

Kombinace s citrusy a levandulí. 

Pro obsah thujonu se tento éterický olej 

nesmí užívat dlouhodobě. Nepoužívejte v 

těhotenství a době kojení

100% Éterický olej Bazalka pravá 

Je balzámem pro duši. Harmonizuje tělo a 

mysl. Její intenzivní osvěžující vůně 

posiluje koncentraci, ulevuje napětí a 

bolestem. Dodává nám odvahu. V 

kombinaci s rostlinným olejem je vhodná 

k masážím a péči o namožené svaly. 

Složení (INCI): 100% Ocimum Basilicum 

Oil 

Kombinace: s citrusy, levandulí či šalvějí 

muškátovou

100% Éterickýolej Tymián (ct Thymol) 

 Antibakteriální, antivirový, protiplísňový 

a protizápachový olej. Posiluje funkci 

celého organismu.  Jeho intenzivní 

bylinná vůně pomáhá při úzkostech, 

strachu a nervovém vyčerpání.  

Složení (INCI): 100% Thymus Vulgaris 

Oil 

Kombinace: s mátou, jehličnany či 

levandulí.



100% Éterický olej Máta peprná 

 Osvěžuje, antibakteriální, podporuje 

koncentraci a paměť, proti únavě, 

bolestem hlavy a migréně. Intenzivní 

mentolová vůně. 

Složení (INCI): 100% Mentha Piperita Oil. 

Kombinace: s citrusy, a levandulí

100% Éterický Olej Šalvěj muškátová 

 Zklidňuje, relaxuje, pomáhá při nervové 

únavě a harmonizuje. Jednoduše pro 

všechny ženy. Oplývá protikřečovými a 

protizánětlivými účinky. Jemná bylinná 

vůně s ovocným podtónem. 

Složení (INCI): 100% Salvia Sclarea Oil 

Kombinace: s citrusy, meduňkou, růží

100% Éterický olej Šalvěj lékařská 

Posiluje nervy, koncentraci a paměť. 

Upevňuje a uklidňuje mysl. Ulevuje 

bolestem. Je antiseptický a adstrigentní. 

Zmirňuje pocení. Bylinná vůně s 

kafrovým podtónem . 

. 

Složení (INCI): 100% Salvia Officinalis 

Oil 

Kombinujte: s levandulí, rozmarýnem, 

heřmánkem, grepem, tymiánem



100% Éterický olej Estragon 

 Povzbuzuje mysl, dodává energii tělu a 

stimuluje tvůrčí síly. Vyznačuje se sladkou 

bylino-kořenitou vůni s anýzovými tóny. 

Mírní plynatost, menstruační obtíže, 

podporuje chuť k jídlu, oběhový a 

imunitní systém.  

Složení (INCI): 100% Artemisia 

Dracunculus Oil 

Kombinace: s levandulí, bazalkou, 

citrónem

100% Éterický olej Koriandr 

 Rеlaxuje, a zklidňuje. Pomáhá dosáhnout 

duševní jasnosti, zorganizovat chaotické 

myšlenky, soustředit roztržitou mysl. 

Nasladlá, kořenitá vůně s květinovými 

podtóny. 

Složení (INCI): 100% Coriandrum 

Sativum Oil 

Kombinace: s citrusy 

100% Éterický olej Yzop 

Je antibakteriální a protivirový. Posiluje 

kreativitu a emoční stabilitu. Osobitá 

teplá bylinno – dřevitá vůně s kafrovým 

podtónem, která pomáhá najít své 

vnitřní já a postavit se problémům 

čelem. Vhodný pro hlubší meditace. 

Složení (INCI): 100% Hyssopus 

Officinalis Oil 

Kombinujte: s levandulí 

 Nepoužívejte v těhotenství a kojení, při 

epilepsii a u malých dětí.



100% Éterický olej Rozmarýn 

Obnovuje nadšení a podporuje 

sebedůvěru. Jeho nádherné osvěžující 

aroma se sladkostí a dřevitým nádechem 

povzbuzuje celý organismus. Působí proti 

únavě a nervovému vyčerpání. Prohřívá, 

posiluje při nachlazení a rýmách. 

Zlepšuje koncentraci a paměť.  

Složení (INCI): 100% Rosmarinus 

Officinalis Oil. 

Kombinace: s mátou, bazalkou, citronem 

a levandulí

100% Éterický Olej Cypřiš 

 Jeho dřevito-pryskyřičná vůně 

s kořenitými podtóny posiluje po všech 

stránkách. Pomáhá soustředit se na to 

podstatné, odolat pokušení a dokončit 

započaté. Odhání výčitky a přináší 

optimismus. Uklidňuje a uzemňuje. 

Složení (INCI): 100% Cupressus 

Sempervirens Oil 

Kombinace: s borovicí,  se sladkým 

pomerančem, s růží

100% éterický olej Růj vlasatá  

Má silné protizánětlivé, antibakteriální, 

protiplísňové  a desinfekční účinky. 

Využijeme jej v difuzéru či aromalampě 

při virových onemocněních, při 

nachlazení a kašli. Jeho lehce pikantní 

pryskyřično-balsamikové aroma 

s nádechem pomerančové kůry uvolňuje 

napětí. 

Složení (INCI): 100% Cotinus Coggygria 

Oil 

Kombinujte: s citrónem, pomerančem, 

borovicí, tymiánem, levandulí



Unikátní 100% éterický olej Grep 

 Z parovodní destilace kůry grapefruitu. 

Typická grepová vůně. Osvěžuje tělo i 

mysl. Ulevuje bolestem hlavy.  Pozvedá 

náladu, pomáhá při únavě a stresu. 

Složení (INCI): 100% Citrus Paradisi Peel 

Oil 

Kombinace: s jehličnany, levandulí a 

pelyňkem

Unikátní 100% éterický olej Sladký 

pomeranč 

  

Z parovodní destilace kůry sladkého 

pomeranče. Typická pomerančová vůně. 

Antiseptický, protizánětlivý, revitalizuje. 

Stabilizuje emoce a pozvedá náladu. 

Složení (INCI): 100% Citrus Sinensis 

Peel Oil 

Kombinace: s jehličnany, růží, levandulí, 

šalvějí muškátovou 

Unikátní 100% éterický olej Citrón 

  Z parovodní destilace kůry citrónu. Typická 

citrónová vůně. Pomáhá při nachlazení a 

jiných sezónních infekcích. Povzbuzuje, a 

projasňuje. Odhání stres a únavu. 

Složení (INCI): 100% Citrus Limon Peel Oil 

Kombinace: pomerančem, borovicí, mátou, 

rozmarýnem
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