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Najwyższej jakości 
aromatyczne zioła

Poduszeczka w całości powstała 

w Polsce. Poszczególne egzemplarze 

zostały wykonane z niezwykłą staranno-

ścią, mimo to mogą nieznacznie różnić się 

od siebie, bowiem są one w całości szyte 

ręcznie. Do uszycia poduszeczki użyliśmy 

mocnej, zmiękczonej, gęsto tkanej, 

niebarwionej surówki bawełnianej, 

drelichowej oraz bawełnianej wypustki, 

w kolorze dopasowanym do rodzaju 

wypełnienia. Wypełnienie poduszki 

stanowią najwyższej jakości aromatyczne 

zioła zebrane z polskich łąk i pól. Zawar-

tość olejku eterycznego w produkcie 

wynosi nie mniej niż 14 ml/kg, zaś ilość 

zanieczyszczeń w ziołach stanowi 

zaledwie mniej niż 1% ich zawartości. 

Poduszeczki pakowane są w całości 

ekologiczne opakowania.

Wymiary poduszeczki: 

14 cm x 11 cm
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Surówka bawełniana
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Cudownie pachnące poduszeczki, idealne w zabiegach 

aromaterapii znajdują zastosowanie jako naturalny środek 

leczniczy. Przechowuj je w sypialni, w łazience, w torebce, 

w samochodzie … - wszędzie tam gdzie możesz cieszyć się chwilą 

odprężenia. Aktywuj dodatkową porcję zapachu poprzez 

podgrzanie poduszki na słońcu lub grzejniku. Podaruj ją bliskiej 

osobie wykorzystując poduszeczkę jako doskonały pomysł na 

prezent.

Lawenda czaruje swoim pięknem, oszałamia zapachem. 

Kojarzona z Prowansją, zanim trafiła na pola uprawne Europy, 

znana była już w Indiach, Persji, a także na Wyspach Kanaryjskich. 

Używana przez starożytnych Rzymian podczas kąpieli, zawiera  

w swoim składzie około 3% olejków eterycznych, a także wiele 

substancji czynnych, takich jak na przykład: garbniki, kumaryny, 

fitosterole, antocyjany, sole mineralne, flawonoidy oraz kwasy 

organiczne. Kwiaty lawendy wykazują szereg właściwości 

wspomagających leczenie. Lawenda posiada silne właściwości 

antyseptyczne, bakteriobójcze, przeciwzapalne i kojące. Mało 

popularny susz lawendowy wydziela wspaniały zapach, równie 

intensywny, jak aromat świeżych kwiatów. Poduszeczka z lawendy 

zapewni spokój i odprężenie oraz ułatwi zasypianie. Potrafi nie 

tylko ukoić nerwy, ale także złagodzić ból (głowy, zatok, zęba itd.), 

wyeliminować stan zapalny, wspomóc walkę z trądzikiem, 

zmniejszyć obrzęk, przyśpieszyć gojenie ran … A przy tym 

cudownie pachnie.la zdrowia

awenda
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Więcej prozdrowotnych inspiracji znajdziesz w naszym sklepie medycznym 

1.  Jeśli boli Cię głowa, ząb, zatoki, umieść poduszkę na 
dłuższą chwilę w miejscu bólu.

2.  Masz problem z zaśnięciem, przyłóż poduszkę do 
twarzy i wdychaj  jej cudowny zapach.

3.  Pocieraj poduszeczką miejsca zranienia, obrzęku lub 
innych zmian skórnych.

4.  Jesteś zestresowany potrząsaj poduszeczką w okolicy 
twarzy, żeby emitować jej cudowny, niepowtarzalny 
zapach.

Przykłady zastosowań:

www.butikmed.pl


